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رویاهای مناطق آزاد و بایسته های 
دبیری از جنس اجتماع و اشتغال

سرمقاله

 سخنی با دبیر شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

باسمهتعالی
جنابآقایدکترحجتاهللعبدالملکی

دبیرمحترمشورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادی
دراینمدتتقریبایکساله،جنابعالیسومینشخصیهستیدکهحکم
از را اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیری برصندلی جلوس
و مسند این نمودهاید. اخذ دارایی و اقتصادی امور محترم وزیر جانب
ایران، اقتصادی جهاد مهمترینخطشکنهای از بود قرار آزاد، مناطق
نهتنها امروز اما باشند؛ پایدار،مولد،متوازنوبرونگرا درجبههتوسعه
خطشکننیست،بلکهبرایتوجیهعلتحضوردراینمیدانهم،نیازمند

سعیبلیغوجهدفراوانمیباشد.
متهم اقتصادیمدتهاست ویژه و آزاد مناطق کهمیدانید، همانطور
به ساالنه که هستند قاچاقی کاالی دالر 20میلیارد حدود اول ردیف
کشورواردمیشود،کهاگرهمهمناطقآزادجمیعا،باتمامظرفیتهای
به نمیتوانستند اصال میکردند، کار شبانهروز نیز، ترانزیتی و گمرکی
ناروا، اتهام این به اما نمایند. ایران وارد کاال هم عدد این ثلث اندازه

حیثیتمناطقآزادلگدکوبشدهاست.
اولیه اهداف تامین در که هستند متهم امروز آزاد مناطق همچنین
زیرساختهای نبود از کسی میان، این در اما نیستند؛ موفق قانونگذار
حتی دستگاههای مقاومت و قانون درست و دقیق اجرای عدم اولیه،
کردهایم عادت ما چراکه نمیزند؛ حرفی آزاد مناطق مقابل در دولتی!
بهجایقاضیحکمصادرکنیموحکم برویم، بهمحکمه کهیکطرفه

یکجانبهرابیرحمانهبهعرصهاجرابگذاریم.
جنابآقایعبدالملکی؛

درروزگارینهچنداندور،اینمسندشمادرذیلعالیترینمقاماجراییکشور
تعریفمیشدودلیلشآنبودکه،مناطقآزادازسنگرفرماندهیدولت،
موردرصدوحمایتویژهقرارگیرند؛زیرامناطقآزادماموریتداشتندپایلوت
اجرایبرنامههایتوسعهاقتصادی،تحتاستانداردهایرایجبینالمللیباشند.
بههمینجهت،ضرورتداشتجریاناقتصادیمناطقآزاد،موردپشتیبانی
خاصازسویرئیسجمهورقرارگیرند.امامتاسفانهبهدالیلی،نهتنهاسررشته
حمایتعالیقطعگردید،بلکهبهجایآن،بندنظارتودرواقعاسارتبرگردن

آزادمناطقآزادانداختهشد.
امابزرگانبهدرستیگفتهاندکه»شرفالمکانبالمکین«؛یعنیارزش
هرجایگاهبهکسیاستکهدرآنقرارگرفتهاست.امروزبراینزورق
شکستهشمافرمانمیرانیدومابهعنوانرسانهتخصصیمناطقآزاد،
حضورشمارابهفالنیکمیگیریموبدونهیچگونهنیتخوانیوبدون
کمترینانگیزهشخصی،باندی،سیاسیوغیرسیاسیمعتقدیمکهشما

میتوانیدبخشیازاینخرابیهایایجادشدهراآبادنمایید.
ازکمبودعدیدهزیرساختهایعمرانیو تنها نه آزاد اقلیممناطق امروز
سرمایهگذاریرنجمیبرند،بلکهزیرساختقانونیآنهمتخریبشدهو
نیازمندبازسازیوتقویتمیباشد.همچنیننشاندقیقمناطقآزادبایددر
شهراقتصادیایرانباتابلویخواناوشفافمشخصشود.امروزشرایط
اقتصادی بازیگران برای ویژهای فرصتهای واجد جهانی، ژئوپلیتیک
منطقهایاست.امامناطقآزادایرانبهعنوانبازیگراندیپلماسیاقتصادی،
علیرغمبرخورداریازموقعیتهایژئواکونومیکویژه،خصوصادرنقشه
ترانزیتوحملونقلبینالمللی،گرفتارنارساییهایداخلیوبیتوجهیهای
سیستماتیکهستند؛درحالیکهرقبایمنطقهایآنهاباتمامتواندرصدد

اثباتظرفیتهایخودمیباشند.
دبیرمحترمشورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادی؛

حتماتصدیقمیکنیدکه،مناطقآزادایرانمیتوانندهرکداممحورتحوالت
شگرفاقتصادیدرمناطقسوقالجیشیکشورباشند.فلذاهمانطورکهرهبر
معظمانقالباسالمیدربیاناتاخیرخویشعنوانفرمودند:»چالشاساسی
کشورما،چالش»پیشرفتوتوقفورکودوارتجاع«است«.بنابراینشماکه
سربازوالیتهستید،بهشمامیگوییم؛درحالحاضر،فرصتهایذیقیمتی
درمناطقآزادبرایحلبخشیازاینچالشمهمایران)کهدغدغهامروز
رهبریعزیزانقالباست(وجوددارد؛کافیاستشمااجماعالزمرابرای
بهرهمندیمجدانه،منطقیواصولیازاینظرفیتهاراایجادنمایید.باور
بفرماییداگراینامرمهممحققگردد،شمایکیازقهرمانانجهاداقتصادی

ایراندرعصرحاضرخواهیدشد.
بایدتصریحکردکهمشکلریشهایمدیریتاقتصادیکشورماایناست
کهاساسانمیدانیمبهدنبالچهچیزیوازچهمسیریهستیموبههمین
و تاکتیکها استراتژیها، تدوین راستای در نتوانستهایم تاکنون خاطر
برنامههایاجراییدردرونخودمانبهاجماعالزمبرسیمتابهدنبالآن،

تمامامکاناتخودرابرایتامیناهدافتوافقشده،بسیجکنیم.
به رسیدن نفری، 85میلیون ایران بزرگی به کشوری وسعت در شاید
از بیش قدری آن، اهداف و توسعه مسیر مورد در نخبگانی، اجماع
چهاردههزمانمیخواهد،اماحداقلمیتوانیمدرمناطقآزادکشورکه
عرضوطولمشخص،ظرفیتهاوچالشهایمعّیندارند،درخصوص
استراتژیهاوبرنامههابهاجماعبرسیمتااینمناطقپایلوتاجماعملی

درتوسعهاقتصادیایرانباشند.
ازولیفقیهزمان پیروی به )بهعنوانیکمدیرکه را اینخدمت اگر
افتخارمیکنید(باجدیتبهانجامبرسانید؛بهدرستیبرایمرتفعنمودن
مهمتریندغدغهمقاممعظمرهبریگامبرداشتهاید.دراینراستا،شما
رکود مناطق، پیشرفت قطار توقف مانع اتفاق، و اجماع با بتوانید اگر
سرمایهگذاریهاوتضعیفقانونمناطقآزادشوید،بیتردیدمقامشمادر
عرصهوالیتمداریبسیبلندترازکسانیخواهدبودکهفقطناناینادعا

رامیخورندونامشرایدکمیکشند.
درپایانبرایجنابعالیازدرگاهخداوندیکهناظربرحالوافعالهمهما
دراینروزگارسختایراناسالمیاست،طلبتوفیقداریم.امروزایرانو
انقالببهمرحلهایرسیدهاندکهسنگمحکحوادثدوران،عیارادعاهارا
روشنخواهندکرد.خوشابهحالکسیکهادعایشرا،عملشنقضنکند.
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حضور  با  جام جهانی«  »رادیو  رسمی  افتتاح  مراسم 
مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و بخشی زاده معاونت صدای سازمان 

صداوسیما در محل سازمان صداوسیما برگزار شد.
مراسم  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
افتتاحیه با ابراز خرسندی از تاسیس رادیو جام جهانی 
بر روی فرکانس 95.5 اف ام، این اقدام را گامی  موثر 
سازمان  هماهنگ  و  موثر  نشاط بخشی  راستای  در 
مناسبت  به  آزاد کیش و سازمان صدا و سیما  منطقه 
آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  و  کرد  ارزیابی  جام جهانی 
ایده های  اجرای  جهت  در  است  کرده  تالش  کیش 
شاهد  راستا  همین  در  و  کند  عمل  چابک  نوین، 
اولین  برای  رادیو جام جهانی  تاسیس  ایده  پیاده سازی 

آزاد کیش هستیم. با مشارکت سازمان منطقه  بار 
مهدی کشاورز با اشاره به حرکت پرشتاب سازمان منطقه 

آزاد برای جبران عقب ماندگی ها اظهار داشت: اجرای طرح 
جامع ساماندهی سواحل کیش، طراحی و اجرای نقشه جامع 
گردشگری کیش، آماده سازی افتتاح ۱۴پروژه مهم ملی به 
سال ۱۴۰۱،  پایان  تا  تومان  ۱۴۲۶۶میلیارد  بالغ بر  ارزش 
همکاری  با  که  است  دستاوردهایی  و  تالش ها  ازجمله 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
انجام شده و با آغاز بهره برداری از این پروژه ها، کیشوندان 
و گردشگران عزیز رایحه خدمتگزاران شان را بیش از پیش 

احساس خواهند کرد  .
گفتنی است، در پایان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، از حمایت ها و همکاری های 
سازمان صدا و سیما و به ویژه معاونت صدا و شبکه رادیو 
ورزش در راه اندازی »رادیو جام جهانی« قدردانی کرد و 
پیاده سازی  برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  آمادگی  از 

ایده های نوین در حوزه های مختلف خبر داد.

کیش2

مراسم گرامیداشت ۲هزار شهید فوتبالیست و ۱35شهید ورزشکار 
مدافع حرم با حضور عموم مردم، مسئوالن محلی، خانواده های 

شهدا، جانبازان و ایثارگران در جزیره کیش برگزار شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کنترل  و سرگرمی،  نشاط  ایجاد  مراسم،  این  در  کیش 
رفاقت،  ایجاد  تیمی،  کارهای  روحیه  تقویت  هیجانات، 
رقابت های سالم، وفاق و موضوعات اقتصادی و ملی را 

از ویژگی های مهم ورزش فوتبال برشمرد.

مهدی کشاورز اظهار داشت: ورزش فوتبال نقش بسزایی در 
حوزه های تفریحی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست دارد.

وی عنوان کرد: مسئوالن به عنوان خدمتگزاران آحاد جامعه، در 
کنار مردم هستند و یکی از وظایف مهم و ارزشمند ما اتحاد و 

همدلی در راستای حل مشکالت پیش روی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که اتفاقات 
اخیر توسط کشورهای غرب جهت سلب آرامش و تزریق 
ناامیدی به کشور برنامه ریزی شده بود، گفت: باید با انسجام 
بازگردانیم؛  به کشور  آگاهی سازی  با  را  آرامش  همگانی، 
چراکه درس وحدت و وفاق ملی، داشتن بصیرت، بینش 

و در میدان بودن مهم ترین درس شهدا به همه ما است.
کشاورز در ادامه سخنان خود اذعان نمود: با توجه به این که 
شهدا در راستای حمایت از آرمان های نظام، از خانواده های خود 

گذشتند؛ ما نیز وظیفه داریم از نام و خون شهدا صیانت کنیم.
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
خاطرنشان کرد: به برکت خون پاک شهدا از شرایط نابه هنجاری 
که دشمنان در سطح کشور ایجاد کردند، با اتحاد مثال زدنی 

امت اسالمی از شرایط کنونی با موفقیت عبور خواهیم کرد.
شهید  یادواره ۲هزار  برگزاری  دبیر  شجیع  رضا  همچنین، 
فوتبالیست و ۱35شهید ورزشکار مدافع حرم نیز در این مراسم 
گفت: این نخستین گام برای معرفی شهدای جامعه ورزش 
کشور است و از طریق برگزاری جشنواره ها و تولید آثار فرهنگی 

و هنری در این راه فعالیت بیشتری خواهیم داشت.
در ادامه، بیانیه این یادواره به یاد شهدای مظلومی که میادین 
ورزشی را برای حضور در میدان جنگ ترک کردند و به دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی و صیانت از کشور پرداختند، قرائت شد.

در این بیانیه بر ادامه راه شهیدان که همان حفظ وحدت 
نیز  و  کنونی  حساس  شرایط  در  ملی  عزت  و  اقتدار  و 

مسابقات جام جهانی است، تاکید شد.
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور نیز در نخستین یادواره 
شهدای فوتبالیست، ورزش را یکی از عرصه های انتقال پیام شهدا 

و حفظ آن در مسیر انقالب و نظام جمهوری اسالمی برشمرد.
مهدی میرجلیلی افزود: ورزشکاران شهید با بصیرت و تشخیص 
به موقع، سکوی قهرمانی و میادین رقابت را کنار گذاشته و به 
پیام امام راحل در مسیر حق لبیک گفتند و جان خود را فدای 

آسایش و آرامش جامعه اسالمی کردند.
گفتنی است، در مراسم یادواره ۲هزار شهید فوتبالیست و 
۱35شهید ورزشکار مدافع حرم، از تعدادی از خانواده های 

شهدا و ورزشکاران تجلیل شد.

فعالیت هیات ورزشی های چوگان، موتورسواری و بیلیارد با 
دستور وزیر ورزش و جوانان در جزیره کیش برگزار می شود.

روسای  با  هم اندیشی  نشست  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
آب  و  زیرساخت ها  به  اشاره  با  ورزشی،  فدراسیون های 
ورزش های  برگزاری  از  کیش،  جزیره  مناسب  هوای  و 
بین المللی با اولویت این منطقه خبر داد و گفت: مسابقات 

قهرمانی آسیایی بیلیارد در کیش برگزار خواهد شد.
حمید سجادی اظهار داشت: درحال حاضر 38۰نفر از ایران، 
۴5۰سمت از کرسی های بین المللی را برعهده دارند که برای 
انجام امور بین المللی، نیازمند مرکزی برای فعالیت های مختلف 
ازجمله نشست ها، مکاتبات، جلسات، مالقات، برنامه ریزی ها و... 

هستند که کیش یکی از مناطق پیشنهادی بود.
وی به احیای هیات موتورسواری و بیلیارد در کیش اشاره 
کرد و افزود: از دیگر ورزش هایی که می توان با توجه به 
ظرفیت موجود در جزیره کیش نسبت به فعالیت آن اقدام 
کرد، ورزش چوگان بوده و با توجه به فضای 55هکتاری 
زمین سوارکاری مناسب برای این ورزش، اقدامات الزم 
جهت راه اندازی هیات چوگان نیز در دستورکار قرار گرفته و 

فرهنگ سوارکاری در جزیره کیش احیا خواهد شد.
مسابقات  برگزاری  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
»کیش گیمز« بیان داشت: مسابقات لذت بخش کیش 
گیمز تنها مخصوص جزیره نیست و تمام ایرانیان در هر 

نقطه از کشور می توانند در این مسابقات شرکت کنند.
با بیان این که بازی های آسیایی ناشنوایان در  سجادی 
پیش است، ادامه داد: میزبانی این دوره از مسابقات باید 

به نحو شایسته ای برگزار گردد.
به گفته وی؛ ضروری است تا روسای فدراسیون های مختلف 
ورزشی و هیات های ورزشی در جزیره کیش با یکدیگر دیدار کنند.
وزیر ورزش و جوانان در پایان به استقالل هیات های ورزشی 
مجامع  انتخابات  در  آنها  رای  داشتن حق  و  کیش  جزیره 
فدراسیون های ورزشی کشور اشاره کرد و خاطرنشان نمود: 
با پایش، رصد فعالیت ها، ارائه برنامه ها و نکات پیشنهادی، 

هیات های ورزشی می توانند در این زمینه موفق تر عمل کنند.

شایان ذکر است، در این نشست با تصمیم گیری و نهایی 
شدن استقالل هیات های ورزشی جزیره کیش و داشتن 
حق رای آن ها در انتخابات مجامع فدراسیون های ورزشی 
کشور، آیین نامه جدید هیات های ورزشی استان ها با دستور 

وزیر ورزش و جوانان ابالغ شد.

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه 
کنگره ها،  برگزاری  هدف  با  تسنیم  خبرگزاری  و 
تولیدات  جشنواره  رسانه ای،  بین المللی  کنفرانس های 
رسانه ای، آموزش نیروی انسانی متخصص خبرنگاری، 
به  و...  فیلمبرداری  و  عکاسی  کارگردانی،  نویسندگی، 

امضاء رسید.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  همکاری،  تفاهم نامه  این  انعقاد  آیین  در  کیش  آزاد 
اصحاب رسانه کیش برای همدلی، همراهی و پوشش 

توانمندی های جزیره کیش قدردانی کرد.
از  برخی  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  کشاورز  مهدی 
مسئوالن نظام در رده های مختلف هنوز در کیش حضور 
با  که  باشند  داشته  توجه  مهم  این  به  باید  و  نیافته اند 
حضور خود می توانند مشکالت را از نزدیک لمس کرده 
قضاوتی  و  شفاف  نگاهی  خود  تصمیم گیری های  در  و 

دقیق تر داشته باشند.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  تاکید  به  اشاره  با  وی 
مزیت های  تحقق  و  بازگشت  مبنی بر  اقتصادی  ویژه 
مناطق آزاد، اظهار داشت: برخی موضوعات مثل خودرو، 

این  و  بوده  فرادستی  مشکالتی  برق  و  آب  و  پروازها 
نیازمند  اختیارات حوزه مدیریتی کیش و  از  مهم خارج 
حضور مسئوالن کشوری و برگزاری جلساتی با اصناف 

و جوامع مختلف در این منطقه است.
داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خبرگزاری تسنیم می تواند نقش تاثیرگذاری در انعکاس 

ایران قوی ایفا کند.
سوی  از  باید  قوی  ایران  این که  بر  تاکید  با  کشاورز 
منعکس  خوبی  به  رسانه ها  توسط  و  معرفی  مسئوالن 
آرمان گرایانه  چشم انداز  مسیر  این  در  باید  گفت:  شود، 
این است  از رسانه می رود  انتظاری که  باشیم و  داشته 
که با بررسی مشکالت و معرفی دستاوردهای کشور در 

سطح گسترده، به قشر جوان کمک کنند.
به عنوان  ادامه تصریح کرد: خبرگزاری تسنیم  وی در 
نهاد بزرگ رسانه ای فعال در سطح ملی می تواند  یک 
فعاالن  اختیار  در  را  خود  تجارب  الزم  آموزش های  با 
ارتقا سطح  برای  قرار دهد و همچنین  رسانه ای کیش 
رسانه های محلی از ظرفیت های خوب آنها استفاده کند.

دو  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 

نمود:  اذعان  و  کرد  اشاره  کیش  جزیره  اصلی  رویکرد 
مالی  و  تجاری  ابزارهای  وجود  دیدگاه ها،  این  از  یکی 
در  آفشور  بیمه  و  بانک  بورس،  راه اندازی  درخصوص 
مناطق آزاد است و رسانه ها با حمایت خود می توانند به 

جذب گردشگران خارجی در کشور کمک کنند.
کشاورز با بیان این که گردشگری باید زمینه اصلی تمام 
فعالیت ها در جزیره کیش باشد و نباید نگاه مقطعی به 
این حوزه داشته باشیم، گفت: در هفته کیش نقشه جامع 
گردشگری جزیره کیش با تاکید بر ۱۶حوزه تخصصی 
رونمایی شد که این مهم می تواند ظرفیت خوبی برای 

معرفی توانمندی های کیش در رسانه ها باشد.
گردشگری  ظرفیت های  معرفی  با  رسانه ها  افزود:  وی 
در  موثری  گام های  می توانند  کیش  طبیعی  و  انسانی 

راستای توسعه و پیشرفت جزیره کیش بردارند .  
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان با تاکید بر نقد منصفانه به همراه بیان 
بیان  برای  الزم  برنامه ریزی  کرد:  خاطرنشان  خوبی ها 
واقعیت به مردم باید وجود داشته باشد و این امر مهم 
انجام  شده  مشخص  چارچوب  در  و  علم  مبتنی بر  باید 

شود.
شایان ذکر است، در این نشست احمد رجب پور معاون 
اداره  مدیرکل  و  مشاور  شجیع  رضا  مدیریت،  توسعه 
مدیریت  سرپرست  نیکجو  محمد  مدیرعامل،  حوزه 
آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
مردمی  ارتباطات  اداره  رئیس  فرجادی  ابراهیم  کیش، 
معاون  دانی  مهدی  محمد  و  سازمان  ایثارگران  امور  و 
خبرگزاری تسنیم و جمعی از اصحاب رسانه نیز حضور 

داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
خواستار ایفای نقش کلیدی دانشگاه ها در آسیب شناسی و 
بررسی علت عدم توازن توسعه همه جانبه جزیره کیش و 

ارائه طرح های مشورتی و اجرایی شد.
مهدی کشاورز در نشست شورای هماهنگی دانشگاه های 
مستقر در جزیره کیش که در سالن اجتماعات پردیس بین المللی 
کیش دانشگاه صنعتي شریف برگزار شد؛ با اشاره به نقش ارزنده 
و کلیدی دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی در توسعه همه جانبه، 
بر مشارکت حداکثری دانشگاه های مستقر در منطقه بر پیشبرد 

اهداف عالی و توسعه فعالیت های فناورانه تاکید کرد.
وی در رابطه با همکاری، هماهنگی و تعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش و دانشگاه های مستقر در جزیره، اظهار داشت: 
ازجمله  مهمی  علمی  مباحث  پیگیر  می توانند  دانشگاه ها 
گردشگری آموزشی، سالمت و مباحث دانش بنیان باشند 
و با آسیب شناسی و بررسی علت عدم توسعه متوازن جزیره 
کیش، در این زمینه نقش آفرینی کنند و در اثرگذاری در 
تمام حوزه ها پیشقدم شوند و از حمایت های سازمان منطقه 

آزاد کیش در چارچوب مقررات و قوانین برخوردار شوند.
کشاورز با بیان این که هر دانشگاه می تواند سهم خود در 
دانشگاه های  کرد:  تصریح  کند،  تعریف  را  کیش  توسعه 
مستقر در کیش، عالوه بر آموزش، پژوهش و تربیت نیروی 
متخصص و متفکر برای جامعه و انجام تعهدات اجتماعی 

خود، نقش کلیدی در توسعه منطقه دارند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان با بیان اینکه دانشگاه های مستقر در کیش باید در 
زمینه تخصصی شدن گام برداشته و با جذب دانشجو به ویژه 
دانشجوی خارجی و نیز گسترش نفوذ فرهنگی در میان آنان 
اقدام کنند، تاکید کرد: عملکرد دانشگاه های کیش در حوزه 
کیفیت و کمیت باید در راستای  خط مشی و بر اساس چشم انداز 

و تعهدات اجتماعی آنها تعریف شود.
در ادامه، حجت االسالم و المسلمین بی نیاز امام جمعه کیش 
با اشاره به جایگاه علم در اسالم و اهمیت دانشگاه ها و مراکز 
علمی در توسعه جامعه اسالمی، اظهار داشت: برگزاری چنین 

نشست هایی با حضور مسئوالن علمی و اجرایی که خود نیز 
از شخصیت های علمی هستند؛ نوید بخش فصل نوینی از 

همکاری و هماهنگی در جهت رفع مشکالت جاری است  .
همچنین، شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش در 
این نشست با بیان این که توسعه اقتصادی در جوامع منوط به 
اهمیت دادن به مقوله آموزش و نگاه ویژه به دانشگاه است، 
افزود: برخورداری دانشگاه ها از روابط علمی بین المللی، نقش 
غیر قابل انکاری در پیشرفت های عالی علمی و کیفیت آموزش 
دارد؛ از این رو بین المللی ساختن آموزش عالی و توسعه این مهم 
به همراه توجه به برقراری پرواز به کشورهای همسایه به ویژه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، باید در دستورکار سازمان منطقه 

آزاد کیش قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت ها و امکانات مطلوب کیش در حوزه 
توسعه نظام آموزشی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر در 
کمتر از یک قرن اخیر، بیان داشت: جذب دانشجو و شروع 
به کار دانشگاه ها، یکی از راه های توسعه مناطق آزاد در کنار 

جذب سرمایه گذاری در زمینه های مختلف است.
براساس این گزارش، تسریع و تسهیل در عقد قرارداد های 
فی ما بین سازمان و دانشگاه ها، ایجاد تسهیالت و مشوق 
منطقه،  در  دانشگاه ها  عمرانی  فعالیت های  توسعه  برای 
دانشگاه ها  بین المللی سازی  شورای  ظرفیت  از  استفاده 
از  جهت توسعه زیرساخت های موردنیاز و استفاده بهینه 

ظرفیت های مدیریتی، فرهنگی و فعالیت های دانش بنیان 
دانشگاه ها در امور جاری و توسعه منطقه، ازجمله مواردی 

بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین، تصمیم به فعالیت دوباره دانشگاه علوم پزشکی 
و  دانشگاه ها  ظرفیت های  از  استفاده  کیش،  در  شیراز 
تعیین نقش دانشگاه ها در توسعه، اختصاص زمین برای 
خوابگاه های دانشجویان بین المللی و سپس دانشجویان 
ویژه  پرواز های خارجی و حمایت های  برقراری  داخلی، 
از  منطقه،  دانشگاه های  فعالیت های  توسعه  از  سازمان 

دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.
رئیس  غفاري  سلک  علي  نشست  این  در  است،  گفتنی 
پردیس کیش دانشگاه صنعتي شریف، یوسف رفیعی رئیس 
پردیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرتضی باقری رئیس 
پردیس دانشگاه علم و صنعت، همایون روحیان رئیس مرکز 
آموزش علمی و کاربردی کیش، غالمرضا قاضی پور نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سیدمحمدی رضایت رئیس 
شعبه کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه خانم 
حسینی مدیر اجرایی این دانشگاه در کیش، یاسر شاه پیری 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، رضا 
اردالن مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان و بهمن خانی 
رئیس اداره نظارت بر مراکز آموزشی سازمان و داود رادمند 

فعال فرهنگی حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

پیاده سازی ایده نوین تاسیس رادیو جام جهانی 
با مشارکت سـازمان منطقه آزاد کــیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

برگزاری نخستین یادواره دو هزار شهید فوتبالیست در جزیره کیش

جزیره کیش در اولویت برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی

نقش موثر رسانه ها در معرفی ظرفیت ها جهت توسعه و پیشرفت جزیره کیش

مشارکت حداکثری دانشگاه ها در جهت توسعه فعالیت های فناورانه جزیره کیش
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ارتقای  ضرورت  بر  بانوان،  پالژ  از  بازدید  در  کیش 
مجموعه  این  تجهیزات  و  ابنیه  بهسازی  و  امکانات 

ورزشی-گردشگری تاکید کرد.
مهدی کشاورز به همراه محسن نظر پور ریئیس هیات 
و  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره 
عزیزاله فرضی پور رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم 
کیش، از پالژ بانوان بازدید و با کارکنان این مجموعه 

گفت وگو کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گزارش،  این  براساس 
کیش در این بازدید با بیان این که ارائه خدمات مطلوب 
پرطرفدار  جاذبه های  از  یکی  عنوان  به  بانوان  پالژ  در 
افزایش  و  جذب  در  مهمی  نقش  منطقه،  گردشگری 
با  داشت:  اظهار  دارد،  کیش  گردشگران  رضایتمندی 
توجه به این که استانداردسازی خدمات و امکانات پالژ 
بانوان، سبب رونق گردشگری و افزایش زمان ماندگاری 
به  مجموعه  این  امکانات  شد،  خواهد  کیش  مسافران 
سرعت ارتقاء یافته و زیر ساخت های خدماتی آن تکمیل 

می شود.
بهسازی  پالژ،  ابنیه  جانمایی  برای  جامع  طرح  تدوین 
تامین  فضای خارجی و مسیر ورودی پالژ، بهبود روند 
تردد  ویژه  مسیر  و  رمپ  ایجاد  مجموعه،  شیرین  آب 
ویژه  مراقبت های  اتاق  تجهیز  ساحلی،  نوار  در  ویلچر 
مصدومان و استقرار پایگاه هالل احمر برای تسریع ارائه 
خدمات درمانی در حوادث احتمالی، بهسازی جایگاه های 
فضای  در  اطالعات  پیشخوان  ایجاد  و  غریق  نجات 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  دستورات  ازجمله  باز، 
و  امکانات  ارتقای  برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

تجهیزات پالژ بانوان بود.
کشاورز با تقدیر از شرکت عمران، آب و خدمات برای 
اجرای مرحله نخست طرح بهسازی پالژ گفت: شرایط 
فعلی نسبت به قبل به طرز چشمگیری بهبود یافته، اما 
هنوز تا وضعیت ایده آل فاصله داریم و تالش می کنیم تا 
روند بهسازی این مجموعه تا سه ماه آینده تکمیل شود  .

و  پالژ  کارکنان  فعالیت  شرایط  بهبود  است،  گفتنی 
ناجیان غریق و رسیدگی به وضعیت استخدامی و مسائل 
معیشتی و رفاهی آنان از دیگر مواردی بود که در این 

بازدید مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین، محسن نظر پور مدیرعامل شرکت عمران، آب 
و خدمات نیز با اشاره به این که بخشی از بهسازی فضای 
پالژ در ماه های گذشته انجام شده است، اظهار داشت: 
بهینه سازی فضای موجود و بهبود شرایط فعالیت ناجیان 
بانوان  رضایتمندی  عالوه بر  مجموعه  این  کارکنان  و 
به  باکیفیت تر  خدمات  ارائه  زمینه ساز  پالژ،  در  همکار 
گردشگران هم خواهد بود که به زودی اجرایی می گردد.

الزم به ذکر است، پالژ بانوان با مساحتی حدود ۲۰هزار 
امکانات و خدمات مناسب در شمال شرقی  و  مترمربع 
جزیره کیش ساخته شده و هر روزه از ساعت ۱۰صبح تا 

۱8 پذیرای ساکنان و گردشگران است.

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش از برقراری پرواز کارگو از استانبول به کیش خبر 

داد.
مهدی  پیگیری  و  دستور  با  گفت:  محمدی  عزت اله 
کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
رونق  جهت  الزم  شرایط  ایجاد  مبنی بر  کیش  آزاد 
استانبول  از  هوایی  بار  کارگو  پرواز  نخستین  اقتصادی، 

به جزیره کیش برقرار گردید.
هواپیمایی  توسط شرکت  پرواز  این  این که  بیان  با  وی 
معراج در راستای گسترش و سهولت خدمات بار هوایی 
به کیش آغاز می شود؛ افزود: هدف از برقراری این پرواز 
در  و  کیش  بازرگانان  و  بازاریان  کیشوندان،  حال  رفاه 
به  منوط  آن  استمرار  و  منطقه  اقتصادی  رونق  جهت 

حمایت آنان می باشد.
اظهار  استانبول- کیش  باری  پرواز  محمدی درخصوص 
کرد: این پرواز به درخواست شرکت خدمات بار هوایی 
آزاد  منطقه  سازمان  موافقت  با  و  خصوصی  بخش 
کیش، پنجشنبه ۲۶آبان ماه از استانبول بر باند فرودگاه 

بین المللی کیش به زمین نشست.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
به  منوط  پرواز  این  استمرار  تاکید کرد:  پایان  در  کیش 

حمایت کسبه و بازاریان کیش می باشد.

ضرورت ارتقای امکانات 
پالژ بانوان جزیره کیش

برقراری پرواز کارگو از 
استانبول به جزیره کیش

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
تاکید کرد:

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه های کیش خبر داد:



اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های گیالن با رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و درخصوص مسائل 

منطقه تبادل نظر کردند.
آزاد  منطقه  کم  بسیار  وسعت  به  اشاره  با  دیدار  این  در  فرهادی  عیسی 
انزلی به نسبت سایر مناطق آزاد در کشور اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی با 
۲۰۰۰هکتار کوچکترین منطقه آزاد کشور است؛ چراکه دیگر مناطق آزاد 

کشور دارای وسعت بسیار زیادی هستند.
بیان کرد:  در کشور  انزلی  آزاد  منطقه  بودن  استراتژیک  بر  تاکید  با   وی 
منطقه آزاد انزلی علی رغم اراضی و وسعت بسیار کم، ولی دارای موقعیت 
استراتژیک بسیار زیادی در کشور است؛ زیرا فاصله بسیار کمی با ۳۵درصد 
جمعیت کشور دارد، به طوری که مردم از استان های تهران، البرز، قزوین، 

مازندران و اردبیل با چهار ساعت مسافت به این منطقه می رسند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، نقش توسعه منطقه آزاد متبوع خود را در 
عرصه های مختلف ازجمله رفاهی و گردشگری را بسیار مهم دانست و تصریح 
کرد: برنامه داریم تا دو الی سه سال آینده امکانات رفاهی و تفریحی بیشتری شامل 
هتل، پارک آبی و دیگر امکانات رفاهی را در منطقه آزاد انزلی گسترش دهیم؛ 

چراکه در این صورت مسافران زیادی به این استان و این منطقه سفر می کنند.

انزلی  آزاد  منطقه  اراضی  در  مالکیتی  مشکالت  از  گله مندی  با  فرهادی 
اظهار داشت: در گذشته اشکاالت بسیار زیادی وجود داشته است؛ زیرا بعد 
از احداث منطقه آزاد انزلی اراضی مالک پیدا کردند که توافق با مدعیان و 

مالکان اراضی درحال انجام است.
اختالف  دلیل  به  انزلی  آزاد  منطقه  در  پروژه  چندین  اینکه  بیان  با  وی 
این خصوص جلسات  افزود: در  مانده است،  تمام   نیمه  با سرمایه گذاران 
باعث  مهم  این  انجام  چراکه  است؛  شده  برگزار  افراد  این  با  متعددی 

سهولت در انجام کارها می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی از ایجاد اشتغال برای ۲۲هزار نفر در 
منطقه آزاد انزلی خبر داد و بیان داشت: در صورت افزایش اراضی در منطقه آزاد انزلی، 
۴۰۰متقاضی سرمایه گذاری در حوزه صنعتی وجود دارد که ۲۰۰متقاضی نقدینگی 

کامل دارند که منجر به ایجاد ۱۰ الی ۱۵هزار اشتغال جدید می شود.
فرهادی با درخواست از مدیران استانی در خصوص حمایت از این سازمان 
برای افزایش اراضی بیان کرد: منطقه آزاد انزلی در ایجاد اشتغال به کمک 
استان گیالن آماده و انتظار حمایت از مجموعه استان گیالن درخصوص الحاق 

فرودگاه و سه شهرک صنعتی را دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید موانع تولید و ایجاد اشتغال در منطقه آزاد انزلی 

برطرف شود، تصریح کرد: بخش اعظمی از سرمایه گذاران در منطقه آزاد 
انزلی غیربومی هستند، ولی ۹۹درصد اشتغال در این منطقه بومی است.

اتاق فکر  را  گیالن  رسانه  اصحاب  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
امنیت  حوزه  در  رسانه ها  گفت:  و  دانست  انزلی  آزاد  منطقه  مدیران 
سرمایه گذاران و سرریز بخش خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 

جذب سرمایه گذار نقش بی بدیلی دارند.
فرهادی با بیان اینکه امنیت و آرامش باید در همه حوزه ها وجود داشته باشد، 
اظهار کرد: اغتشاشات اخیر بخش اعظمی در آن سوی مرزها و با استفاده از 
اصحاب رسانه های بهاییت و دشمنان مدیریت می شد، به طوری که ۶۰هزار 

دروغ را رسانه های معاند منتشر کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره ضعف های 
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  فرهنگ سازی  حوزه  در  و  کشور  در  موجود 

فرهنگ سازی با کمک اصحاب رسانه می توانیم نقش موثری ایفا نماییم.
و  عمومی  روابط  مدیر  کاظمیان  مهدی  که  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشت، اعضای هیات 
مدیره خانه مطبوعات نیز هر یک پیشنهادات و نظرات خود را درخصوص 

استمرار و ارتقاء سطح همکاری خود با سازمان را عنوان نمودند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در جریان جلسه شورای معاونین این سازمان، با برشمردن 
با  ارتباطات  توسعه  لزوم  بر  بودن،  انقالبی  مولفه های 

کشورهای حوزه هدف این منطقه تصریح کرد  .
فراگیری  جمعی،  خرد  از  استفاده  فرهادی،  عیسی 
تصمیم گیری،  فرآیند  در  گروهی  تصمیم سازی 
نتایج  در  حاضر  افراد  کردن  قلمداد  خودشریک 
و  کارآمدتر  مدیران  پرورش  تصمیمات،  از  حاصل 
با  مقایسه  در  بهتر  مراتب  به  نتایج  به همراه  آگاه تر 
تصمیم گیری های فردی را از مهم ترین دستاوردهای 
اشاره  با  و  کرد  ارزیابی  اداری  شورای  جلسات 
عنوان  به  سیزدهم  دولت  رویکرد  مهم ترین  به 
مردمی  داشت:  اظهار  بودن،  انقالبی  و  انقالبی گری 
بودن و در دسترس بودن در ارتباط با خدمات رسانی 
به سرمایه گذار و ارباب رجوع در کنار فسادستیزی که 
هر  اولیه  مولفه  دو  است،  سالم  مدیر  کننده  تکمیل 

فرد انقالبی است.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین منشاهای فساد، 
عین  در  بخشیدن  سرعت  است؛  امور  شدن  انباشته 
سازوکار  از  یکی  را  مقررات  و  قانون  کردن  لحاظ 
گفت:  و  نمود  ارزیابی  فساد  ایجاد  از  جلوگیری 
یکی  خدمات رسانی  و  مدیریتی  امور  در  کارآمدی 
محسوب  بودن  انقالبی  شاخص های  مهم ترین  از 
می شود و تکمیل کننده این مهم، حفظ و عمل به 

شعائر دینی در امور و فرآیندهای کاری است.
و  عمده ترین  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
را  آزاد  بودن در مناطق  انقالبی  اصلی ترین شاخص 
تسهیل و سرعت بخشیدن به امور خدمات رسانی به 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی اعالم کرد و افزود: 
روندهای  در  تسریع  روان سازی،  ما  اصلی  ماموریت 
اداری و خدمات رسانی به منظور اجرا و بهره برداری از 
طرح های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران است؛ چراکه 

فضای  رونق  به هدف  سرمایه،  افتادن  جریان  به  با 
کسب و کار از طریق ایجاد اشتغال و رسیدن به تولید 
می باشد،  آزاد  منطقه  اصلی  رویکرد  که  صادرات  و 

نائل می شویم.
فوری  و  اصلی  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  فرهادی 
منطقه آزاد انزلی، تکمیل و بهره برداری از پروژه های 
است،  گذشته  از  مانده  برجای  نیمه تمام  عمرانی 
برای سال ۱۴۰۲  زیرساختی جدید  تعریف طرح های 
در منطقه متبوع خود را مهم ترین برنامه های کاری 

حوزه معاونت فنی و عمرانی این سازمان بیان کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
در  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  پایان  در  انزلی 
محل تالقی کریدورهای بین المللی و دروازه ورود به 
اوراسیا محسوب  دریای خزر و کشورهای  بازارهای 
با  ارتباطات  و  مراودات  افزایش  لزوم  بر  می شود، 

کشورهای این دو حوزه تاکید نمود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استان تومسک روسیه با بیان اینکه به آینده 
روابط ایران و روسیه بسیار امیدوار هستیم، گفت: شرکت های خوبی در 
افق روشنی  و  دارد  ایران و روسیه وجود  زمینه لجستیک در کشورهای 

پیش روی ما برای ادامه همکاری ها و تبادل کاالیی است.
»ماکسیم کاستارف« در راس هیاتی ۱۰نفره، در نشست توسعه مبادالت 
تجاری ایران و روسیه که در منطقه آزاد انزلی بین مدیران سازمان منطقه 
آزاد انزلی و هیات تجاری روسیه برگزار شد، نتایج نشست های ۲روزه خود 
را در این استان خوب و راهگشا عنوان و اظهار کرد: تبادل نظر سنگینی 
از ۱۰۰شرکت  بیش  و  انجام شد  روسی  و  ایرانی  بازرگانان  و  تجار  بین 

کننده روسی همتایان ایرانی خود را یافتند.
وی اضافه کرد: عالوه بر فعاالن اقتصادی حاضر در این نشست ها، ریاست 

اتاق های بازرگانی استان های روسیه هم در این گفت و گوها شرکت کردند؛ 
در منطقه تومسک بیش از ۵۰۰کارفرما و شرکت آماده همکاری با ایران 
هستند؛ این منطقه پتانسیل های خوبی در زمینه های چوب، نفت و صنایع 
پتروشیمی دارد و جمهوری اسالمی ایران از شرکای خوب و توانمند کشور 

روسیه بشمار می رود.
کاستارف اذعان نمود: این منطقه در قسمت سیبری واقع شده و عالوه بر 
ظرفیت های تجاری، مراکز علمی خوبی در این منطقه وجود دارد. حدود 
۱۷انستیتو و آکادمی در این منطقه حضور دارند که در بخش تکنولوژی و 
دانش روز فعالیت می کنند و ما در حوزه تحقیقاتی و فنی آمادگی پذیرش 

دانشجویان ایرانی را داریم.

 معاون امور بندری و حوزه خزر
 سازمان منطقه آزاد انزلی:

 منطقه آزاد انزلی، منطقه معین 
ارتباط با روسیه است

در ادامه این نشست، معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
انزلی نیز این منطقه را معین ارتباط با کشور روسیه دانست و گفت: میز 
انزلی  آزاد  آزاد هم در منطقه  اوراسیا مناطق  با کشورهای حوزه  تجارت 
واقع شده است تا با معافیت های گمرکی قانونی و مالیاتی بتواند ترانزیت 

و تجارت را میان دو کشور افزایش دهد.
در  ایران  شمال  آزاد  منطقه  تنها  انزلی  آزاد  منطقه  افزود:  افقی  امین 
دریای صلح و دوستی است که برای توسعه روابط با کشورهای روسیه 
و سی آی اس تشکیل شده و از این  منطقه به عنوان حلقه اتصال ایران با 

اقتصاد بین الملل نام برده می شود.
وی با اشاره به ظرفیت لجستیکی و بندری منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: 
مهم ترین محورهای توسعه در این منطقه، وجود دو بندر مهم ایران یعنی 
بندر انزلی به عنوان قدیمی ترین بندر کشور با سابقه ۳۰۰ساله و بندر نوین 

نسل سوم ایران یعنی کاسپین است.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: روسیه 
مهم ترین شریک تجاری دو مجتمع بندر انزلی و کاسپین است و بیش 
از ۷۵درصد مبادالت تجاری این بنادر با تجار روسیه انجام می شود. بنادر 
تنی  ۲۰۰هزار  سیلوی  دارای  فعال،  اسکله  ۲۱پست  با  انزلی  و  کاسپین 
ذخیره غالت، ظرفیت ۷۵هزار تنی مخزن نگهداری روغن خام، ۱۱۰هزار 

مترمربع انبار سرپوشیده و ۸۰هکتار انبار روباز هستند.
انزلی  آزاد  افقی عنوان کرد: ساخت اسکله رو-رو توسط سازمان منطقه 
رشت- راه آهن  اتصال  پروژه  آتی  ماه های  ظرف  و  است  انجام  درحال 

 کاسپین نیز به بهره برداری می رسد.
وی خواستار ایجاد خطوط الینر منظم بین کشورهای ایران و روسیه شد و 
گفت: باید تهاتر کاال با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی گسترش یابد. 
با توجه به تفاهم نامه منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه لوتوس آستاراخان، 
این  در  نیز  روسیه  و  ایران  در  انزلی  آزاد  منطقه  اولین شورای همکاری 
منطقه تشکیل شد و می توانیم در این شورا از ظرفیت سایر مناطق آزاد 

روسیه استفاده کنیم.
افقی پیشنهاد داد: از بزرگترین مرکز نمایشگاهی شمال ایران منطقه آزاد 
بزرگ  رویدادهای  برای  تخصصی  نمایشگاه  برگزاری  ظرفیت  که  انزلی 

را دارد، در گسترش تبادالت تجاری دو کشور مورد استفاده قرار گیرد  .
پایان،  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
تجاری  و  بندری  ترانزیتی،  لجستیکی،  توانمندی های  از  بهره گیری 
و  عنوان  نشست  این  پیشنهاد  مهم ترین  را  روسیه  و  ایران  کشورهای 
خاطرنشان کرد: دعوت از سرمایه گذاران کشور روسیه برای سرمایه گذاری 
اقبال  انزلی هم مورد  آزاد  بندری و لجستیکی منطقه  در زیرساخت های 
است تا این منطقه آزاد به هاب ترانزیت کاالهای روسیه به کشورهای 

حوزه خلیج فارس و آسیایی جنوب شرقی تبدیل شود.
 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:
تجار روسی با ثبت شرکت، از مزایای منطقه آزاد انزلی 

بهره مند می شوند
همچنین، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز 
و  عنوان کرد  و گردشگری گیالن  تجارت  را قطب صنعت،  منطقه  این 
گفت: این منطقه ۲شهرک صنعتی با ۱۶۰شرکت فعال و صادرات ساالنه 
تولید  به  آن  در  دانش بنیان  و ۱۱شرکت  دارد  ۵۰۰میلیون دالر صادرات 

محصوالت فناورانه مشغول هستند.
صادرات  را  انزلی  آزاد  منطقه  توانمندی های  از  یکی  طالب پور،  وحید 
با  اظهار کرد: تجار روسی می توانند  خارجی و صادرات مجدد دانست و 
شوند.  بهره مند  منطقه  این  مزایای  از  انزلی  آزاد  منطقه  در  ثبت شرکت 
طبق قانون مناطق آزاد، شرکت ها از زمان ثبت، معاف از مالیات هستند و 
تمام مجوزهای موردنیاز برای این شرکت ها اعم از صدور مجوز و پروانه 

بهره برداری در منطقه آزاد انزلی انجام می شود.
وی تاکید نمود: شرکت های خارجی می توانند با شریک ۱۰۰درصد خارجی 
داشته  فعالیت  انزلی  آزاد  منطقه  در  داخلی  با شرکت های  یا همکاری  و 
از حقوق گمرکی است.  اولیه معاف  باشند و واردات ماشین آالت و مواد 
واردات  امکان  عوارض  کمترین  با  نیز  خدماتی  و  تجاری  فعالیت  برای 

ماشین آالت وجود دارد.
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلی برای ایجاد بانک های روسی و بورس 
منطقه  دانشگاه روسی  و  است  آماده  تهاتر کاال  و  تبادل  مشترک جهت 

تومسک می تواند شعبه خود در منطقه آزاد انزلی ایجاد نماید.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر:
 ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر

 به توسعه نیاز دارد
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر عنوان کرد : 
همواره ۸۰درصد جابه جایی کاال در جهان و در ایران از طریق حمل ونقل 
دریایی صورت می گیرد و کشتیرانی دریای خزر یک سیلوی ۴۵هزار تنی 
از  اعم  کاال  تن  ۲میلیون  و ساالنه  دارد  انزلی  بندری  در مجتمع  غالت 

خودرو، غالت و مصالح ساختمانی را در دریای خزر جابه جا می کند.
یکهزار  واردات،  و  این شرکت عالوه بر صادرات  افزود:  جهانبانی  کامبیز 
کانتینر کاال را از طریق ترانزیت جابه جا کرده است که غالبا از آستاراخان 
جاری  سال  ابتدای  از  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  بود.  روسیه 

تاکنون ۴۰هزار کانتینر را از طریق ترانزیت جابه جا نموده است.
وی اظهار کرد: کشتیرانی دریای خزر در بنادر شمال ایران و شعباتی در 
خارج از کشور و اروپا دارد و در خدمت فعاالن اقتصادی ایران و روسیه 

است.
پایان،  مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر در 
توسعه ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر را از برنامه های این شرکت 
از طریق ساخت و خرید شناورها  این توسعه  عنوان و خاطرنشان نمود: 
امکان پذیر بوده و مستلزم به روزرسانی تجهیزات بندری و پشتیبانی است.

همچنین، میثم محمد نژاد معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی 
جهت  انزلی  آزاد  منطقه  کامل  آمادگی  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز 
توسعه همکاری دو کشور، خواستار ارتقای سطح همکاری های اقتصادی 

و سیاسی دوجانبه شد.
مهدی کاظمیان سخنگو و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
تجاری،  توانمندی های  از  این نشست گزارشی  در  نیز  انزلی  آزاد  منطقه 

صنعتی و گردشگری ارائه کرد.
گفتنی است، در پایان این نشست که با حضور مدیران شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی، تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی برگزار شد، هیات تجاری 
و شهرک های صنعتی  کاسپین  بندر  زیرساخت های  از  روسیه  از  اعزامی 

منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری انزلی بازدید کردند.

جلسه شورای راهبردی لجستیک منطقه آزاد انزلی با هدف 
توسعه دیپلماسی اقتصادی ، توسعه ترانزیت کاال و استفاده 
با  کاال  ترانزیت  تسهیل  و  موجود  ظرفیت های  از  بهینه 
فعالیت  موانع  رفع  و  ترکیبی  از روش حمل ونقل  استفاده 
کریدورهای بین المللی عبوری از این منطقه آزاد در جهت 
کشورهای  با  تجاری  مبادالت  توسعه  و  تسریع  تسهیل، 
حوزه خزر و اوراسیا برگزار شد و توسعه ترانزیت بین المللی 
و دیپلماسی لجستیک در دستورکار این شورا قرار گرفت.

در این جلسه که به ریاست عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید؛ آقایان برزگر 
ناظر گمرکات استان ، یونسی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان، 
جهانبانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی خزر، ولدی مدیرکل راه آهن 
گیالن  و روسای راهداری و انجمن صنفی حمل و نقل شهرستان 
به همراه معاونین بندری و حوزه خزر ، اقتصادی و سرمایه گذاری، 
فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران حوزه های 
مرتبط در حوزه حمل ونقل و لجستیک دستگاه های اجرایی استان 

حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه امین افقی دبیر شورای لجستیک سازمان 
منطقه آزاد انزلی به سوابق تشکیل و  اهداف شورای لجستیک 
دبیرخانه  در  لجستیک  شورای  تشکیل  و  منطقه  این  در 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت.
معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی، نقش 
بنادر  و اهمیت توسعه لجستیک محور در مناطق و نقش 
قرار  و  کاال  و  ستد  داد  عنوان هاب  به  انزلی  آزاد  منطقه 
اهمیت  حائز  را  بین المللی  کریدورهای  مسیر  در  گرفتن 
ترانزیت  توسعه  درخصوص  جلسه  دستورکار  و  دانست 

بین المللی و توسعه دیپلماسی لجستیکی را تشریح کرد .
از  از ظرفیت استفاده  همچنین، ولدی مدیرکل راه آهن گیالن، 
حمل ونقل ترکیبی جاده ای- ریلی جهت حمل کاالهای وارده به 
بنادر استان در ایستگاه رشت سخن گفت و مزیت های رقابتی و 
 راهکارهای فعالسازی مستمر برای استفاده از این روش را اعالم نمود.
در ادامه، صادق برزگر مدیرکل گمرک استان گیالن نیز از 

اقدامات و عملکرد مدیریت عالی سازمان منطقه آزاد انزلی و 
معاونت امور بندری و حوزه خزر این سازمان که باعث رونق و 
رشد باالی تخلیه و  بارگیری کاال در بندر کاسپین با همکاری 
از  استفاده  و  قدردانی  است،  منطقه شده  در  مستقر  گمرک 
ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در جهت توسعه تجارت و آمادگی 
خود را برای ارائه خدمات در جهت رونق و توسعه تجارت و 

فعالسازی کریدور های تجاری اعالم کرد.
همچنین، حسین یونسی مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی 
استان گیالن، سه بندر انزلی ، کاسپین و آستارا را به عنوان بنادر 
استان گیالن که مکمل یکدیگر هستند و هر یک بر اساس 
ظرفیت های و مزیت های ویژه خود مشغول به فعالیت هستند 
اعالم نمود: با اقدامات انجام شده، ترانزیت در بندر انزلی رشد 
۳۴۰درصدی داشته و افزود بنادر استان گیالن حدود ۷۰درصد 

حمل کانتینری بنادر شمالی ایران را به خود اختصاص داده اند.
در ادامه، کامبیز جهانبانی مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر نیز 
رونق تجارت در خزر و افزایش حجم تجارت با کشورهای اوراسیا 

و روسیه و فعالسازی کریدور شمال-جنوب را از اقدامات کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در راه اندازی این کریدور اعالم کرد و 
افزود: کشتیرانی دریای خزر سهم ۲۸درصدی در سهم حمل کاال 
در خزر را به خود اختصاص داده و سهم این شرکت در صادرات 
کاال از مسیر دریایی ۳۸درصد بوده است و با استفاده از حمل ونقل 
کانتینری، زمان حمل کاال و در نتیجه هزینه تمام شده کاهش 

خواهد یافت.
صنفی  انجمن  رئیس  جعفری  شعبان  جلسه،  این  در 
شرکت های حمل ونقل و عظیمی رئیس اداره امور راهداری 
و حل ونقل جاده ای نیز از مجموعه اقدامات سازمان منطقه 
آزاد انزلی در جهت تسهیل و کاهش بوروکراسی برای صدور 
بارنامه در بندر کاسپین تقدیر نمودند و اعالم آمادگی خود را 
در جهت تامین کامیون و تسهیل حمل جاده ای اعالم کردند.
رئیس  فرهادی  عیسی  جلسه  این  خاتمه  در  است،  گفتنی 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، نقش بنادر 
منطقه متبوع خود را در توسعه تجارت و یک ظرفیت ارزشمند 

برای کشور و استان گیالن دانست؛ موضوعی که با مدیریت 
واحد و اهداف کالن مشترک و ظرفیت های هر یک از این 
بنادر می توانند نقش مکمل و تاثیرگذار در حوزه لجستیک 

شمال کشور ایفا نمایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

در نشست توسعه مبادالت تجاری ایران و روسیه که در منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

عیسی فرهادی در دیدار با اعضای خانه مطبوعات و رسانه های گیالن بیان کرد:

در شورای راهبردی لجستیک منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

لزوم توسعه مراودات با کشورهای حاشیه خزر و 
اوراســیا در منطقه آزاد انــزلی

تبدیلمنطقهآزادانزلیبههابترانزیتکاالهایروسیهبهکشورهایحوزهخلیجفارس

اصحابرسانه،اتاقفکرمدیرانسازمانمنطقهآزادانزلیهستند

توسعهترانزیتبینالمللیودیپلماسیلجستیکازکریدورمنطقهآزادانزلی
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نهادگرایان اقتصادی مانند »داگالس نورث« بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، 
یافته محسوب می شود.  اقتصادی برای کشورهای توسعه  ثبات  محور اصلی 
»نورث« بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می کند که رشد سریع 
و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می داند 
که دولت ها برای افراد فراهم می آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق 
مالکیت )قانون( و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار 
می کند و باعث ظهور خالقیت می کند. در این چارچوب، فقط دولت است که 

مسئولیت پیشرفت یا عقب افتادگی کشوری را برعهده دارد .
البته مکتب نهادگرایی در توسعه اقتصادی در فرآیندهای مختلف تاریخی با 
تغییرات تحلیلی و محتوایی روبه رو شده است. اما براساس این نظریه، نهادها 
به عنوان اصلی ترین عامل، در شکل گیری دولت های توسعه گرا نقش مهمی 
ایفا کرده اند. نهادهای خوب یا همان نهادهای کلیدی که عموما در کشورهای 
با درآمد باال وجود دارند که عبارتند از: دموکراسی، بوروکراسی کارآمد، سیستم 
قضایی مستقل، حقوق مالکیت به شدت حمایت شده و مدیریت شفاف و مبتنی بر 
بازار شرکت ها و نهادهای مالی. ظهور دولت های توسعه گرا تحت اصالحات 
نهادی، کشورهایی که قصد صنعتی شدن دارند را وادار می کند تا برای بسیج 

منابع اقتصادی، ابزارهای نهادی قدرتمندی را به کار گیرند .
شعار دوره اول نهادگرایی توسعه، دولت »موتور توسعه« و شعار دوره دوم 
»دولت کوچک« بود. اما شعار دوره سوم، »حکمرانی خوب« یا زمامداری 
مورد توجه  سیاسی  ادبیات  در  هم اکنون  مفهومی  چنین  است.  مطلوب 
ساختار  به  خوب  حکمرانی  نظریه  است.  گرفته  قرار  توسعه گرا  دولت های 
گروهی- تقویت  و  ظهور  و  جامعه  با  دولت  تعامل  و  رابطه  نوع  و  درونی 

اجتماعی کارآفرین تاکید می کند.
 البته نهادگرایی اقتصادی دارای ریشه های فرهنگی، اجتماعی و ساختاری 
است. نظام های سیاسی بی ثبات عموما از قابلیت و قدرت الزام برای ایجاد 
نظام های  این  مدیران  نیستند.  برخوردار  باثبات  و  کارآمد  موثر،  نهادهای 
درآمد  توزیع  مبتنی بر  که  می نمایند  تشویق  را  فرصت هایی  بیشتر  سیاسی، 
هستند تا تولید بیشتر درآمدها؛ و گسترش دهنده فعالیت های توزیعی و یا 
کشورهای  در  فعال  سازمان های  تولیدی.  فعالیت های  تا  هستند  بازتوزیعی 
محدودکننده  و  رقابت  تا  انحصارند  دهنده  توسعه  بیشتر  نیافته  توسعه 
فرصت ها هستند تا خالق آنها. بنابراین، در کشورهای عقب مانده، نهادها در 
صورت شکل گیری، هم ناقص هستند و موجب به روزرسانی های ناکارآمدی 

و عملکرد اقتصادی ضعیف این کشورها می گردند.
ایران  در  سال 1368  از  شکننده  اقتصادی  نهادگرایی  ظهور  از  نشانه هایی 
محیط  جهانی،  شرایط  همانند  عوامل  از  مجموعه ای  می شود.  مشاهده 
منطقه ای، عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی منجر به کاهش سطح بسیج 
توده ای، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی گردید. در این شرایط نشانه هایی 
از سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا با رویکرد لیبرالی در ایران ظهور می یابد 
برخی  می کوشید  که  داده  قرار  تحت تاثیر  را  بعد  به  دولت های 1368  که 

چالش های توسعه یافتگی را ترمیم نماید. 
در  اقتصادی  توسعه  از  تحلیل  و سطح  ساختاری  تحوالت  این  با  همزمان 
مناطق  درواقع  تجاری-صنعتی هستیم.  آزاد  مناطق  ایجاد  شاهد  ما  ایران، 
اقتصادی  سیاستگذاری های  در  نهادگرا  نظریه های  تسلط  محصول  آزاد 
آزاد در  البته مشاهده نمونه های موفق مناطق  ایران است.  توسعه محور در 
کشورهای درحال توسعه که توانسته بودند جریان تحوالت اقتصادی برونگرا 
در آنها را تسریع کنند، باعث گردید سیاستگذار ایرانی نسبت به کارکرد های 
و  کنند  پیدا  مثبتی  دیدگاه  اقتصادی  توسعه   فرآیند  در  آزاد  مناطق  مثبت 
کشور،  خارجی  اقتصادی  روابط  تقویت  و  اقتصادی  تعدیل  برنامه  قالب  در 
جذب سرمایه گذاری خارجی، واردات تکنولوژی، توسعه صادرات، عمران و 
آبادانی مناطق محروم و اشتغال زایی؛ ایجاد این مناطق را تشویق نمایند. اما 
همان طور که می دانیم اساس هر نهادی بر قانون است و مسیر تاثیرگذاری 
آن را هم قانون تعریف می کند. به همین سبب است که در سال 1372، قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران با اقتباس از قانون مناطق 

آزاد سنگاپور تدوین شده و مورد تصویب قرار می گیرد.
مناطق  درواقع  نگاه کنیم،  آزاد  مناطق  مقوله  به  تاریخی  منظر  از  اگر  پس 
آزاد، نهادهای اقتصادی توسعه گرایی بودند که در ارتباط با دیگر نهادهای 
تعامالت سازنده،  مدار  بر  را  ایران  اقتصاد  ایران، می بایست،  در  توسعه مدار 

قانون، ثبات، رشد مستمر و برونگرایی هدایت شده سوق می دادند .
قانون و نهاد

می توانیم  هم  در  متداخل  اما  جدا  نگاه  دو  ما  نهاد  و  قانون  میان  ارتباط  در 
داشته باشیم؛ قانون در مقام توصیف هویت نهاد و قانون در مقام توضیح بستر 
تاثیرگذاری نهاد. در معنی اول قوانین در جایگاهی هستند که به نوعی می توان 
ماهیت و هویت یک نهاد را در آن جستجو کرد و این که نهاد مزبور دارای چه 
»کارکردی« در نظام اقتصاد کشور است و در نگاه دوم در واقع ما به دنبال »مسیر 

قانونی« طراحی شده برای عمل یک نهاد در ساختار کل هستیم .
در این راستا اگر ما به قوانین مناطق آزاد نگاه کنیم، می توانیم عنوان نماییم 

که:
نهاد توسعه گرا  قانونی است که در آن  تنها  و  اولین  آزاد  قانون مناطق   
است.  شده  تعریف  ایران  اقتصادی  نظام  در  آزاد  مناطق  بنام  اقتصادی  و 
در ماده)1( این قانون عنوان می شود که: »به منظور تسریع در انجام امور 
زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش 
بازار کار و کاال، حضور  تنظیم  اشتغال  سالم و مولد،  ایجاد  درآمد عمومی، 
فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و 
تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به  دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را 
به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون 
اداره نماید«. طبق این تعریف از مناطق آزاد آنها هویت شان »تسریع توسعه 

مولد در مناطق خاص« است.
 اما همان طور که در آخر ماده)1( قانون عنوان می شود، وجهه دوم قانون 
بعد از تعریف ماهیت آن آشکار می شود. این وجهه دوم در حقیقت مکانیسم 
اجرایی قانون در راستای هدف و هویت اولیه »نهاد« یا همان منطقه آزاد 
است. بنابراین بندهای دیگر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بستری است 
هدف  تحقق  برای  ویژه،  قانونی  بستر  آن  در  باید  توسعه گرا  »نهاد«  که 
مسیر  در  البته  نماید.  عملیاتی  را  خاص«  مناطق  در  مولد  توسعه  »تسریع 
آزادی  بر  تاکید  غالب  کلی  یا فضای  غالب  کلی  روح  تعریف شده،  قانونی 
و استقالل ویژه »نهاد« و »اجزای آن« در رفتار اقتصادی است. بر همین 
مدل  بر اساس  نیز  و  اقتصادی  نهادگرایی  نوین  نظریه های  در  که  مبناست 
پژوهشی آزادی اقتصادی »موسسه فریز«، رابطه مستقیم و معنا داری بین 
آزادی و رشد اقتصادی در کنار افزایش کارآیی نهادهای اقتصادی وجود دارد. 
البته »آزادی« در این مقوله معانی متعددی دارد که یکی از آنها رقابت پذیری 
است. یعنی توانایي یک نهاد در تولید کاالها و خدمات براي ارائه در بازارهاي 

بین المللي.
قانون مناطق آزاد ایران

قانون مناطق آزاد ایران دارای 29بند می باشد که در سال 1372 مورد تصویب 
اهداف،  یعنی  کلی  قسمت  چهار  در  قانون  این  است.  گرفته  قرار  تایید  و 
یک  در  بخواهیم  اگر  اما  است،  گردیده  تنظیم  مقررات  و  وظایف  تعاریف، 
نهادگرایی  راستای  در  قانون  این  از  را  برداشت  اساسی ترین  جامع،  تعریف 
داشته باشیم، این است که قانون مناطق آزاد بر مبنای موج سوم نهادگرایی 

تنظیم شده است و بر »حکمرانی خوب« اشاره دارد. 
محوریت  آزاد  منطقه  نهاد  در  مسئله   دو  حکمرانی،  روش  این  قالب  در 
دارد که یکی »استقالل نسبی« در ساختار مدیریت کالن است و دیگری 
»آزاد« بودن در محیط اقتصادی خرد که البته همان طور که در سطور باال 
اینجا باید به معنی »محیط رقابت پذیر« در سطح  عنوان شد، آزادی را در 
جهانی دانست. در این قانون مخصوصا در حوزه مقررات، مهم ترین مالحظه 

قانونگذار برای نهاد، حفاظت از جریان رقابت آزاد اقتصادی است.
بر  ماده 27،  کنار  در  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون   6 و   5  ،4 مواد 3، 
در  که  موادی  و  دارد  اشاره  آزاد  منطقه  سازمان  و  نهاد  مدیریتی  استقالل 
قسمت مقررات ذکر شده است، بر آزادی مبتنی بر ارتقا رقابت پذیری محیط 
اقتصادی اشاره دارد. البته این دو مسئله یعنی آزادی و استقالل در تعامل 
با همدیگر بستر قانونی را شکل می دهند که نهاد منطقه آزاد باید بر اساس 
آن بتواند روح اصلی قانون یعنی »تسریع توسعه مولد در مناطق خاص« را 

تامین نماید.
قوانین و اسناد حامی قانون نهادی مناطق آزاد

دائمی  احکام  قانون  ماده 65  آزاد،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  کنار  در 

از  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11  و  کشور  توسعه  برنامه های 
قوانین و اسناد باالدستی دیگری هستند که تضمین کننده استقالل و آزادی 

اقتصادی مناطق آزاد می باشند.
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر استقالل و یکپارچگی 
ماده 27  در  که  موضوعی  دارد؛  تاکید  آزاد  مناطق  سازمان های  در  مدیریت 
قانون مناطق آزاد هم به آن پرداخت شده است. بند11 سیاست های کلی 
راستای  در  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  توسعه  بر  که  نیز  مقاومتی  اقتصادی 
دارد،  تاکید  فناوری  سطح  ارتقای  و  صادرات  توسعه  سرمایه گذاری،  جذب 
که در حقیقت تاکیدی از موضع حاکمیت بر حکمرانی خوب یا آزادی محیط 

اقتصادی مناطق آزاد در سطح درونی و بیرونی است.
تخریب مبانی قانونی مناطق آزاد

با وجود این مبانی قانونی که نهاد توسعه گرای مناطق آزاد را به صورت ویژه 
در جهت تامین اهداف توسعه اقتصادی حمایت می کنند، متاسفانه طی چند 
سال گذشته اقدامات متعددی برای تحدید، تضعیف و حذف مزایای اقتصادی 
نهاد مناطق آزاد صورت گرفته است که نشان دهنده عدول از اهداف توسعه 
در  می باشد.  کشور  اقتصادی  نظام  کالن  جهت گیری  برخالف  اقتصادی 

سطور بعدی این اقدامات در دو سطح بررسی خواهد شد.
 سطح یک( برخی اقدامات بر علیه نهاد مناطق آزاد حاصل رقابت های 
باندی و جناحی در سطح نهادهای حاکمیتی است. اصلی ترین این اقدامات 
است.  آن  تبصره  و  توسعه  برنامه ششم  قانون  ماده 23  را می تواند تصویب 
مجلس  پژوهش های  مرکز  در  ابتدا  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  ماده 23 
تدوین می شود و در موعد بررسی برنامه در مجلس نیز، با پیگیری عوامل 
دبیر  و  آزاد  مناطق  نهاد  مخالف  نمایندگان  برخی  توسط  پژوهش ها  مرکز 
وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در قالب ماده مذکور به بهانه 
قانون  ماده 23  قرار می گیرد.  آزاد مورد تصویب  ناپذیری« مناطق  »نظارت 
برنامه ششم توسعه عمال ابزاری برای تضعیف جایگاه حاکمیتی و استقالل 

مدیریتی نهاد مناطق آزاد بود .
با تصویب ماده 23 برنامه ششم توسعه، اقدامات دیگر مبنای محکمی پیدا 
کمیسیون  اعضای  از  برخی  یازدهم،  در مجلس  نمایندگان  ترکیب  با  کرد. 
این در مرکز پژوهش های مجلس قبلی در  بر  اقتصادی مجلس که سابق 
با  آزاد  مناطق  قانون  داشتند، الیحه اصالح  اساسی  نقش  ماده 23  تصویب 
محوریت تحدید مزایای قانونی مناطق آزاد ازجمله بازه زمانی معافیت های 
دایره  در  آزاد  مناطق  شمول  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  مالیاتی، 
این  رسانه ای  پیگیری های  با  البته  که  زدند،  کلید  را  مستقیم  مالیات های 

موضوع فعال از دستورکار خارج گردیده است .
اقتصاد  بر  تحریمی  فشارهای  تشدید  با  نیز   99 و  سال 98  در  همچنین، 
مناطق  بر  اصلی  سرزمین  دستورالعمل های  و  قوانین  تسری  شاهد  ایران، 
آزاد از سوی دولت در موضوع واردات و صادرات )ورود محصوالت تجاری 
و  آزاد  مناطق  فلسفه وجودی  و  روح  برخالف  بودیم که  ارزی(  مدیریت  و 
تضعیف کننده آزادی )رقابت پذیری( محیط اقتصادی آنها بود. اقدام بعدی که 
به صورت هماهنگ از سوی دولت و مجلس انجام گرفت و در هیاهوهای 
گیج کننده معلوم نشد باالخره منشا این نقض قانون چه قوه ای بود، معافیت 
مناطق  بگیران  حقوق  و  آزاد  مناطق  سازمان های  پرسنل  دستمزد  مالیاتی 
آزاد )ماده 13 قانون( و  نیز معافیت بر ارزش افزوده بنگاه های تولیدی لغو 
می گردد. در اقدام دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اخیرا الیحه ای به 
هیات دولت ارسال کرده است که براساس آن معافیت های مالیاتی 20ساله 

به 5سال تقلیل خواهد یافت.
 سطح دوم( همزمان با شکل گیری اقدامات در سطوح مختلف مدیریت 
کالن کشور بر علیه مناطق آزاد که عموما بر اساس قبول نداشتن هویت و 
از  برخی  می گرفت،  انجام  سیاسی  اغراض  نیز  و  آزاد  مناطق  نهاد  کارکرد 
که  اشخاصی شکل گرفت  از مجاری  نیز  و هدفمند  اقدامات هدایت شده 
موادی از قانون مناطق آزاد را از طریق دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان 
ابطال اطالق مصوبات  با  احکامی که  به  قالب می توان   این  نمود. در  لغو 
محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی 
مناطق آزاد ، ابطال آیین نامه مالی و معامالتی سازمان های مناطق آزاد، ابطال 
ابطال تصویب نامه های  آزاد،  آیین نامه تاسیسی و فعالیت بورس در مناطق 
تعیین محدوده و طرح جامع منطقه آزاد اروند ، ابطال مواد 1 و 16 و 58 و 119 
و 2 و 7 قانون مناطق آزاد، ابطال آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق 
آزاد، ابطال تاسیس بانک های خارجی در مناطق و همچنین ابطال ماده 13 
قانون مناطق آزاد همراه بوده است، اشاره نمود؛ البته اینها فقط تعدادی از 
و  بخشنامه  آیین نامه ،  چندین  چراکه  است؛  آزاد  مناطق  قوانین  ابطال های 
مکاتبه دیگر نیز وجود دارد که سعی بر خدشه وارد کردن بر قوانین مناطق 
آزاد داشته است که غالبا از سوی دیوان عدالت اداری و با شکایت فردی بنام 
»علی اصغر کاشفی« صورت گرفته و تاکنون نیز اقدامی هم برای تجدید این 

مواد از طرف مراجع ذی ربط انجام نگرفته است.
الزام راهبردی تجدید و تقویت ساختارهای قانونی

در بررسی های فوق روشن گردید که نهاد اقتصادی مناطق آزاد به عنوان 
یکی از نهادهای توسعه گرای اقتصاد ایران در طی سال های اخیر برخالف 
فلسفه ذاتی مناطق آزاد، اقدامات دامنه داری در سطوح مختلف انجام گرفته 
را  متعددی  ضررهای  توسعه،  مسیر  از  نهاد  این  کردن  خارج  عالوه بر  که 
شده  باعث  اقدامات،  این  همچنین  است.  نموده  تحمیل  ذی نفعان  بر  هم 
از سایر  دیگر  بازیگران  و  متوقف شود  آزاد  مناطق  در  توسعه  است جریان 
آزاد  تعطیل کردن مناطق  به ضرورت  زبان  ایران حتی  اقتصادی  نهادهای 
از  بسیاری  توسعه  درحال  کشورهای  در  آزاد  مناطق  که  درحالی  گشایند، 
آزمون کارآمدی با موفقیت خارج شده اند و ارزش ذاتی آنها در تسریع فرآیند 

توسعه ملی به خوبی روشن گشته است.
در این شرایط به نظر می رسد برای حفظ نهاد مناطق آزاد باید در سطوح 
از  برخی  به  بحث  ادامه  در  که  گیرد،  صورت  موثری  اقدامات  مختلف 
و  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  بنای  تجدید  برای  فرصت های موجود 

تقویت ساختار هویتی-کارکردی آنها اشاره خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه؛ نقطه شروع ضربتی و راهبردی

هفتم  برنامه  تدوین  برای  مختلف  دستگاه های  پیشنهادات  دریافت  پرونده 
توسعه بنا به برخی گزارش ها، تا آخر آذرماه سال جاری بسته خواهد شد. با وجود 
محدودیت زمانی موجود ضروری است مدیریت دبیرخانه شورایعالی با جدیت 

نسبت به جمع بندی پیشنهادات و درخواست های مناطق آزاد اقدام نماید. 
اولین و مهم ترین پیشنهاد باید در راستای ارتقای جایگاه حاکمیتی دبیرخانه 
به عنوان  ریاست جمهوری  نهاد  باشد.  آزاد  مناطق  و سازمان های  شورایعالی 
نهاد مرجع مدیریت عالی مناطق آزاد و محل استقرار دبیرخانه، منطقی ترین، 
اصولی ترین، باربط ترین و موثر ترین جایگاه برای دبیرخانه و سازمان های مناطق 
آزاد است. ارجاع پرونده دبیرخانه به ساختار پیچیده وزارت اقتصاد، نه تنها تضعیف 
جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد به بهانه نظارت پذیری آنها بود، بلکه حتی باعث 
در  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  و  ماده 27  اجرای  می شود 
سازمان های مناطق آزاد نیز با مشکل مواجه گردد. فلذا در برنامه هفتم توسعه 
درست برخالف برنامه ششم باید ارجاع دوباره دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی کشور به ذیل نهاد ریاست جمهوری به روشنی قید شود.
قانونی  ساختار  تقویت  برای  هم  دیگری  برنامه های  موضوع،  این  کنار  در 
مناطق آزاد باید در قالب برنامه هفتم توسعه قید گردد از آن جمله: مشخص 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  برای  مشخص  زمانی  بازه  کردن 
برنامه های توسعه کشور؛ عضویت سازمان های مناطق آزاد در کمیسیون های 
مناطق  محوریت  همسایه؛  و  هدف  کشورهای  با  ایران  اقتصادی  مشترک 
آزاد در برنامه توسعه کریدورهای بین المللی به عنوان هاب های لجستیک 
طرح های  در  آزاد  مناطق  مشارکت  الزام  و  مجوز  برونگرا؛  ترانزیت  و 
حداکثر  میزان  به  بخش خصوصی  شریک  عنوان  به  بزرگ  سرمایه گذاری 

30درصد پروژه به جای فروش زمین؛ سهیم شدن پروژه های زیرساختی ملی 
مناطق آزاد از بودجه های کشوری؛ لزوم مدیریت پایانه های صادراتی مناطق 
توسط سازمان های مناطق آزاد، ضرورت ایجاد مناطق آزاد مشترک بر اساس 
اقتصادی سرمایه گذاری در مناطق  مزایای  تثبیت  آزاد؛  نسل ششم مناطق 

آزاد از قبیل معافیت های مالیاتی و گمرکی موجود و لغو شده و... است.
ساختارسازی برای نظارت بر اجرای قانون

در سیستم قانونی کشور، اصلی ترین نهاد ناظر بر اجرای قانون، مجلس شورای 
اسالمی است. بازوی اجرایی مجلس، کمیسیون اصل 90 است. همچنین در بدنه 
دولت سازمان بازرسی کل کشور ارگان دیگری است که بر حسن اجرای قوانین 
نظارت دارد. اما به جهت تاثیر گذاری کالن مناطق آزاد در سرنوشت اقتصادی 
کشور و ظرفیت های این مناطق برای بازیگری در سطح بین المللی، الزم می نماید 
کارویژه نظارت بر اجرای قوانین و عدم نقض آنها از طرف نهادهای دیگر از طریق 

یک نهاد حاکمیتی ویژه مورد رصد قرار گیرد .
اعضای جدید  انتصاب  برای  اخیرا در حکم جدید خود  مقام معظم رهبری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرقوم فرموده اند که: »در بیانیه  آغاز دوره  
قبل خواسته هایی مطرح شده که اکنون نیز به علت برآورده نشدن کامل، باید 
تکرار شود. ازجمله: سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست ها و 

نیز پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها «.
از این فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی می توان بستری را برای شمولیت 
قوانین ملی  اجرای  بر حسن  نظام  نظارت مجمع تشخیص مصلحت  دایره 
مناطق آزاد استنتاج نمود. در این  راستا ورود بازوی نظارتی مجمع بر حسن 
اجرای سیاست توسعه مناطق آزاد که در بند 11 اقتصاد مقاومتی نیز اشعار 
شده است، می تواند یکی از اساسی ترین اقدامات برای محافظت از قوانین 

نهاد مناطق آزاد از دست اندازی های نهادهای دیگر به بهانه مختلف باشد.
ایجاد ساختار رسانه ای منطقه ای-ملی حامی و تقویت 

انجمن های مردم نهاد در مناطق آزاد
بر  رسانه ای  حمالت  متوالی  سالیان  استمرار  جهت  به  امروز  آزاد  مناطق 
نیازمند داشتن استراتژی جامع  علیه موجودیت، ماهیت و دستاوردهایشان، 
باید  مقوله  دو  این  هستند.  قوی  اجتماعی  سرمایه  تقویت  نیز  و  رسانه ای 
لینک نخبگان  انجام شود. در مقوله رسانه ای  آزاد  از طریق جامعه مناطق 
و  آزاد  مناطق  اجتماعی  و  رسانه ای  ساختار  به  ملی  رسانه ای  و  اقتصادی 
یک  مناطق،  این  منافع  بر  محافظت  در  آنها  همگرایی  برای  بسترسازی 
موضوع پراهمیت برای آینده مناطق آزاد است. صدای ضعیف و کم اعتبار از 
مناطق آزاد در سطح رسانه ها و ضعف سرمایه اجتماعی این مناطق باعث 
خواهد شد حمالت رسانه ای و هدایت نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر بر 
انفعالی در مقابل  اقدام  و  بگیرد  آزاد در مواقع متعددی شکل  علیه مناطق 

این حمالت سازماندهی شده و هدفمند نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت.

تحقق اقتصاد بدون نفت و رانت در مناطق آزاد
اقتصاد تک محصولی به معنای متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع 
درآمدی خاص است؛ این منبع می تواند کاالی تولیدی باشد و یا ماده اولیه، 
است .  وابسته  آن  به  اقتصاد  نوعی صنعت که  یا حتی  و  محصول کشاورزی 
سال ها است که طبق نظریه های مختلف اقتصادی و اظهارنظرهای دکترین 
اقتصادی دنیا، بحث اقتصاد تک محصولی مورد نقد قرار گرفته و ناکار آمدی چنین 
سیاست هایی بر همگان ثابت شده است. این نوع اقتصاد دارای معایب فراوانی 
است و تنها نکته مثبت آن می تواند این باشد که تا زمانی که این محصول خاص 

در اوج بازدهی خود است، به رشد آن اقتصاد کمک می کند.
نفت  فروش  از  منابع حاصل  به  ایران  وابستگی  و  موضوع  این  اهمیت  اما 
)اقتصاد نفتی( آنقدر زیاد بود که طی سال های متمادی با تدابیر رهبر معظم 
در  دانش بنیان  اقتصاد  بر  تاکید  و  تولید  رونق  و  توسعه  اسالمی،  انقالب 

راستای برنامه های بلند مدت و هدف دار کشور قرار گرفته است . 
افزایش  و  تولیدمحور  اقتصاد  رشد  یعنی  نفت،  به  وابستگی  عدم 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف اقتصادی و اقتصاد 
بدون نفت یعنی بی نیازی از آن دسته درآمدهای نفتی که به صورت مستقیم 
وارد اقتصاد می شود؛ چراکه در هر صورت، برای داشتن اقتصاد داخلی شکوفا 
هم به نفت، بنزین و پتروشیمی نیاز داریم. پس نفت به عنوان حامل انرژی 
باید در داخل نقش خود را ایفا کند. به این ترتیب، به نظر می رسد عبارت 
به  اتکاء  بدون  باید عبارت »اقتصاد  و  نیست  نفت« درست  بدون  »اقتصاد 
که  است  70سال  از  بیش  ایران  کنیم.  آن  جایگزین  را  نفتی«  درآمدهای 
تجربه  را  پایین  بهره وری  و  رانت  آن  به تبع  و  نفت  به  وابسته  اقتصادی 
می کند . به همین سبب نیز به رقبا و دشمنان فرصت تحریم را داده است؛ 
درحالی که ظرفیت های بی شماری برای رهایی از این وضعیت داشته است. 
داشتن   با  آزاد  مناطق  به وجود  ایران می  توان  بی نظیر  ازجمله ظرفیت های 
و  قانونی  مزایای  و  ژئواستراتژیک  و  ژئوپلیتیک  نظر  از  ممتاز  موقعیت های 

نیروی انسانی باهوش، خالق و توانمند اشاره کرد .
مناطق آزاد ازجمله بازیگران اصلی این هدف در کشور هستند که تاکنون 
آزاد  مناطق  بی تردید  ببخشند.  تحقق  را  نفت  بدون  اقتصاد  توانسته اند 
توسعه  و  تک محصولی  صادرات  از  کشور  اقتصاد  برون رفت  به  می توانند 
صادرات کاال های غیرنفتی و دانش بنیان کمک موثری داشته باشند؛ مناطقی 
که از ابتدای تاسیس تاکنون هیچ گونه بودجه دولتی )که بر پایه فروش نفت 
تدوین می شود( دریافت نکرده و به صورت خود درآمد-خودهزینه با تکیه بر 
توانایی ها و مزیت های منطقه ای اداره شده اند . در سرزمین اصلی برای تامین 
منابع، نفت به فروش می رسد تا هزینه اجرای پروژه  ها تامین گردد؛ اما در 
مناطق آزاد با منابعی که از محل سرمایه گذاری، خدمات گمرکی و بندری، 
و  زیرساخت ها  توسعه  می شود،  کسب  صادرات  و  درون منطقه ای  تولیدات 

اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری صورت می گیرد.
اقتصادی  داشتن  برای  موفق  و  پایلوت  منطقه  ایجاد  برای  مکان  بهترین 
قانون،  براساس  آزاد کشور هستند.  مناطق  نفتی  در آمد های  به  اتکاء  بدون 
مناطق آزاد تاکنون متکی به منابع درآمدی خود از قبیل اخذ عوارض، فروش 
زمین، اخذ بخشی از عوارض کاالهای ورودی به سرزمین اصلی بوده و از 
منابع و بودجه دولتی به منظور انجام امور عمرانی و زیرساختی و امور جاری 
اینکه در تمام این مدت مناطق  خود دریافت ننموده اند. نکته حائز اهمیت 
آزاد هفتگانه ایران تنها نقاط کشور می باشند که نه تنها از منابع بودجه ای 
را  نفت  بدون  اقتصاد  بلکه در عمل مدل  نکرده اند،  استفاده  عمومی کشور 
عملیاتی نموده اند. در نتیجه می توان تاکید کرد، تغییر منبع تامین منابع مالی 
اعمال  و  اداره کرد  مدل  تغییر  باعث  آزاد،  مناطق  سازمان های  هزینه ای  و 

حاکمیت آن در مناطق شده است  .
 برای کشور ما که تاکنون  اقتصاد تک محصولی داشته و با فروش نفت اداره 
در  که  همچنان  شرایط،  این  از  برون رفت  جهت  راهکار  بهترین  می شدیم،  
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب به درستی تبیین شده 
است، پیش گرفتن »سیاست برونگرا« در اقتصاد است. بدان معنا که توسعه 
صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات نفت خام شود. این سیاست عمدتا ویژگی های 
مشخصی دارد که ازجمله آن اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. به  عبارت  دیگر 
باتوجه  به موارد مطرح شده، شاید بهترین راه برای عدم وابستگی بودجه به 
درآمدهای نفتی این باشد که برای واردات و صادرات آزادی بیشتری قائل شویم.

متاسفانه درحال حاضر ما از نفت به عنوان درآمد ملی، نه ثروت ملی استفاده 
می نماییم. نفت می تواند سوخت یا ماده اولیه کارخانه ها در تولید هزاران نوع کاال 
در مناطق آزاد باشد. بدیهی است که با صادرات نفت خام فقط یک بار درآمد ایجاد 
می شود، ولی با تولید کاالها و مصنوعات گوناگون، هزاران بار درآمد خواهیم 
داشت. باید تا فرصت باقی است، با تکیه بر قابلیت ها ، ظرفیت ها و مهارت ها،  
اقتصاد را از وابستگی به نفت رها کنیم و به سمت سیاست های تنش زدایی و 
داشتن شرکای برتر در جهان حرکت کنیم. دور کردن اقتصاد از وابستگی مستقیم 
به نفت، جایگزینی صادرات غیرنفتی، حذف رانت اقتصاد نفتی، توجه به تولید و 

ایجاد بازارهای جهانی برای تولیدات غیرنفتی در کمال صلح و دوستی و حرکت به 
سمت اقتصاد فعال و پویا می  تواند زمینه آن باشد که مناطق آزاد بستری مطمئن 
برای آزادی بیشتر در واردات و صادرات، داشتن شرکای خارجی و تولید برای 

بازارهای جهانی هستند  .
مقاومتی  اقتصاد  را  نفت  بدون  اقتصاد  ما  که  است  بهتر  آزاد  مناطق   در 
قانونی و  با توجه به ظرفیت های  را  اقتصاد  بیان دیگر  به  نامگذاری کنیم. 
مزیت های رقابتی در این مناطق مقاوم سازی نماییم. لذا باید سرمایه گذاری 
داخلی را رونق ببخشیم، سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنیم، فضای کسب 
اقتصادی  جبهه   مقدم  خط  سربازان  را  کارآفرینان  کنیم،  مساعد  را  کار   و  
قلمداد نماییم، برای تکنولوژی و نوآوری اهمیت قائل شده و از محققین و 
شرکت های دانش بنیان حمایت جدی به عمل آوریم و به صورت هدفمند به 
سمت پویایی اقتصادی حرکت کرده و از مصرف کننده تبدیل به تولید کننده 
جایگزین  دالل محور  اقتصاد  با  را  تولیدمحور  و  دانایی محور  اقتصاد  شویم. 
نماییم. در  دنبال  را  دانایی  از  دارایی  دانش و خلق  از  ثروت  نموده و خلق 
این صورت، فضای کارآفرینی، جای فضای رانت خواری را گرفته و اقتصاد 

مقاومتی یا همان اقتصاد بدون اتکاء به درآمد نفتی محقق خواهد شد  .
جذب سرمایه گذاري خارجي در مناطق آزاد با هدف تشویق و توسعه صادرات 
کاال و خدمات و کسب درآمدهاي ارزي از اولویت خاصي برخوردار است. باید 
از طریق جذب سرمایه گذاري ها سعي نماییم تا با تامین نیازمندي هاي ارزي، 
موجبات اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و انتقال تکنولوژي 
روز را فراهم کنیم که سبب ساز افزایش درآمد در مناطق و رفع وابستگی به 
اقتصاد نفتی باشیم . بدین خاطر توجه به مزیت هاي نسبي سرمایه گذاري در 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت و ایجاد زمینه مناسب براي تنظیم بازار 
کار از طریق حضور فعال سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلي و خارجي در 
بازارهاي جهاني و منطقه اي در راه کسب درآمدهاي ارزي، از اهم وظایف 
سرمایه گذاري هاي  جذب  براي  جدی  تالش هاي  باید  است.  آزاد  مناطق 
خارجي صورت گیرد؛ چراکه نیاز به سرمایه گذاري صرفا به منزله به دست 
آوردن امکانات تولیدي نیست؛ بلکه سرمایه گذاري خارجي در واقع سهمي 
از بازار جهاني را به کشورها اختصاص مي دهد که مي توان از طریق جذب 
منابع به بازارهاي مطمئني هم دسترسي پیدا کرد تا سرمایه گذاري در منطقه 

آزاد را توجیه نماید. نکته اساسي، مدیریت اثربخش در مناطق آزاد است .
احداث و مدیریت موثر مناطق آزاد در کشور ترکیه و امارات به خوبي نقش 
مناطق آزاد را در توسعه اقتصاد بدون نفت را بازگو مي کند. موضوع توسعه 
صادرات غیرنفتی و عدم وابستگی اقتصاد به نفت، امری اساسی و اصولی 
اقتصادی  و  سیاسی  شرایط  لحاظ  به  شاید  گذشته  در  است.  ما  اقتصاد  در 
لذا  و  نداشت  وجود  غیرنفتی  توسعه صادرات  به  نسبت  نگرشی  کشورمان، 
اقتصاد به صورت تک محصولی درآمد. اقتصاد مبتنی بر نفت قطعا اقتصادی 
و  است  زیاد  خارجی  ضربه های  به  نسبت  حساسیتش  که  بوده  آسیب پذیر 

تاب آوری اقتصاد در این شرایط بسیار کم خواهد بود  .
باید به شدت از خام فروشی پرهیز نموده و به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت 
کرده و محصول و فرآورده تولید و صادر نماییم؛ زیرا طی فرآیندی که ماده 
طبیعی خام تبدیل به فرآورده و محصول می شود، ارزش  افزوده، رشد اقتصادی و 
اشتغال به همراه دارد . درحال حاضر مهم ترین صادرات ارزش  افزوده، تولید ارزش 
 افزوده از فناوری های دانش بنیان است که مناطق آزاد کشور قدم هایی را در این 
زمینه شروع کرده اند، اما پراکنده و ناکافی است؛ درحالی که با تکیه بر نیروهای 
ارزش  بیشترین  آزاد می توانیم  مناطق  در  آنها  به  امکانات  دادن  و  متخصص 
 افزوده را با کمترین ماده اولیه و منابع موردنیاز تولید کنیم. بنابراین در مناطق 
آزاد ، فعالیت های دانش بنیان و مسئله ارزش  افزوده می تواند یکی از روش های 

جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.
با توجه به اینکه ایران به عنوان کشوری متصل به حلقه های بازار جهانی 
آزاد،  مناطق  ایجاد  با  پیش  30سال  از  است،  بین المللی  تعامالت  نیازمند 
شرایط رقابتی باالتری برای فعاالن اقتصادی به وجود آورد، هرچند در آن 
زمان بسیاری از ظرفیت های این مناطق نادیده گرفته شد، اما از آنجایی که 
سیاستگذاری های جدید بر خروج از اقتصادی نفتی و تک قطبی تاکید دارد، 
اقتصاد  برای تحقق  ابزاری  به عنوان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  تقویت 

چندوجهی است.
تولید؛  هستند .  دارا  را  خود  خاص  ماموریت  و  ویژگی  هرکدام  آزاد  مناطق 
از  گردشگری  و  لجستیک  ترانزیت؛  کشاورزی؛  معدن؛  و  صنعت  تجارت؛ 
موقعیت  به  توجه  با  مناطق  از  هرکدام  که  می باشد  توسعه ای  محور های 
یا  یک  روی  بر  تاریخی،  و  طبیعی  مواهب  از  بهره مندی  یا  و  جغرافیایی 
چند مورد از این محورهای توسعه تمرکز می کنند؛ اما بسیاری از ظرفیت ها 
به دنبال  باید  آزاد  مناطق  سبب  همین  به  است؛  مانده  مغفول  همچنان 
شناسایی و تقویت آن مقوالت باشند و به بازارهای جهانی که قابل کسب 

است، توجه   نمایند.
برای جذب گردشگران خارجی طراحی  ایران عمدتا  آزاد  مناطق  همچنین 
آزاد ،  مناطق  هستند.  جهانی  بازارهای  سوی  به  دریچه ای  مانند  و  شده اند 
از  یکی  خارجی  گردشگری  توسعه  در  کشور  اراده  تحقق  برای  امروزه 
حساس  شرایط  در  می تواند  که  صنعتی  هستند؛  گزینه ها  مناسب ترین 
از  بسیاری  روابط  برقراری  در  بهبود  تمایل  زمینه  روز ها  این  اقتصادی 
کشورهای خارجی با ایران و در زمانی کوتاه زمینه رونق اقتصادی و اشتغال 
تنها  دالر  میلیارد  چندین  ساالنه  حتی  کند.  فراهم  کشور  برای  را  جوانان 
کشور  اقتصاد  نصیب  می کنند،  جابه جا  گردشگر  که  ایرالین های  طریق  از 
نمایند. مناطق آزاد می توانند با تکیه بر ویژگی های متمایز خود ازجمله وجود 
بهره مندی  به مرزها،  نزدیکی  تاسیسات گردشگری موردنیاز،  زیرساخت ها، 
از منابع طبیعی و نیز دارا بودن جاذبه های متمایز، به عنوان مقاصد پیشرو 

گردشگری در کشور ایفای نقش کنند  .
اما مشکالت متعددی بر سر راه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد در 
این وادی وجود دارد. در کشور ما ساختارها یا وجود ندارند و یا این قدر ضعیف 
و ناقص هستند که کارآیی مناسب و الزم را از خود نشان نمی دهند؛ برای 
نمونه باید از ساختارهای قانونی یاد کرد؛ به صورتی که دولت ها به راحتی یا 
قوانین را اجرا نمی کنند و یا به راحتی آن را دور می زنند. با نگاهی به اقدامات 
از پیش توجه را  یک دهه اخیر دولت ها و مجالس مختلف یک نکته بیش 
به خود جلب می کند، تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، عدم اجرای 
آن و تعمیم قانون ها و آیین نامه های سرزمین اصلی به محدوده های مناطق 
آزاد؛ این موضوع را می توان در تعمیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده؛ تنزل 
جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی؛ حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد؛ دخالت های دارایی 
نرخ  به  مالیات  به  مالیاتی  از معافیت  تغییر عبارت  با  مالیات  اخذ  به منظور 
صفر و در نهایت عدم امکان فعالیت بانک ها، شرکت های بیمه ای و بورسی 
مشاهده  دست  این  از  مواردی  و  مختلف  طرق  از  آزاد  مناطق  در  خارجی 
کرد که عزم ملی را برای برطرف کردن آنها می طلبد. اما آیا با وجود چنین 
دیدگاهی و چنین مشکالتی می توان فرصت اجرایی کردن اقتصاد بدون نفت 
در مدیریت مناطق آزاد از طریق عملیاتی کردن قانون و مقررات مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران را فدای اختالف نظر نحوه مدیریت 

بر مناطق آزاد کرد؟!
بی شک موفقیت مناطق آزاد و تالش در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته 
شده، تاثیرات خود را بر روی حجم صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد نفتی 
کشور نشان خواهد داد . بنابراین هرچه سطح عملکرد کمی و کیفی مناطق 
امید  شد.  نزدیک تر  مذکور  چشم انداز  و  هدف  به  می توان  یابد،  بهبود  آزاد 
می رود مجلس و دولت محترم با لحاظ کردن شرایط ویژه کنونی اقتصادی 
کشور، از همه فرصت ها و مزیت های موجود جهت قدرتمندتر ساختن ایران 
اسالمی و قدرتمندسازی اقتصاد بدون نفت ایران اسالمی و پایلوت کردن 

آن در مناطق آزاد استفاده نمایند  .

مناطق آزاد، اهرم گسترش همکاری های منطقه ای و تحقق 
دیپلماسی اقتصادی ایران

قابل مالحظه همکاری های  به گسترش  بین المللی  روابط  در  منطقه گرایی 
جغرافیایی  نواحی  در  بازیگران  سایر  و  دولت ها  میان  اقتصادی  و  سیاسی 
نزدیکی  عوامل  از  ترکیبی  صورت  به  منطقه  اصوال  دارد.  اشاره  خاصی 
جغرافیای، درجه باالی تعامالت، چارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی 
مشترک تعریف می گردد. در اکثر مواقع منطقه گرایی برحسب درجه انسجام 
اجتماعی )زبان، قومیت، فرهنگ، تاریخ و آگاهی از میراث مشترک( انسجام 

سازمانی )وجود نهادهای رسمی منطقه ای( تجزیه و تحلیل می شود  .
این اصطالح برای نخستین بار در نوشته های کارکردگرایان مانند »میترانی، 
هاس  ارنست  مثال  عنوان  به  شد.  مطرح  نای«  جوزف  و  هاس  ارنست 
همگرایی را فرآیندی می داند که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد ملی 
مجزا ترغیب می شوند تا وفاداری و فعالیت های سیاسی و انتظارات خود را به 

سوی مرکز جدید معطوف سازند.
ادبیات مربوط به سیستم های منطقه ای، در دهه 60 میالدی در رشته روابط 
نسبت  فروپاشی شوروی،  تا  بعد  در دهه های  اما  یافت.  بین الملل گسترش 
به این ادبیات کم توجهی صورت گرفت. همان گونه که »باری بوزان« بیان 
کرده است: علت این کم توجهی این بود که جنگ سرد موجب توجه زیاد 
به سطح نظام جهانی و بی توجهی به تنوعات موجود در میان سیستم های 

گوناگون منطقه ای شده بود.
عنوان  به  منطقه  سیاسی،  جغرافیای  و  بین الملل  روابط  نظریه های  در 
پیوستگی متقابل تعدادی از کشورها اطالق می شود که از جهت جغرافیایی 
و فرهنگی متجانس می باشند. به عبارت دیگر، تعدادی از کشورها از طریق 
و  ایجاد  به  در حوزه های مختلف،  و همکاری  منطقه ای  نهاد  تاسیس یک 
گسترش هویت مشترک مبادرت می نماید. بیشتر صاحب نظران، معیار قرابت 
در  می آورند.  بشمار  منطقه  از  تعریفی  هر  اصلی  ارکان  جزو  را  جغرافیایی 
کشور  چندین  سرزمین های  شامل  بودن  منطقه  بین الملل،  روابط  ادبیات 
می شود که به علت پیوندهای جغرافیایی مشترک به یکدیگر مربوط شده اند.
در مجموع منطقه را می توان در چارچوب یکی از اشکال و الگوهای ذیل 

تعریف کرد:
1( منطقه را می توان به عنوان واحدی جغرافیایی در نظر گرفت که حدود 
آن کم و بیش برپایه مرزهای فیزیکی و مختصات اکولوژیک تعیین می شود. 
چنان که گفته می شود محدوده اروپا حد فاصل اقیانوس اطلس و کوه های 

اورال را دربرمی گیرد.
2( منطقه را می توان به مثابه یک نظام اجتماعی متشکل از روابط فرامحل 
و فراملی گروه های انسانی بشمار آورد. در این نگرش، بستر مناسبی برای 
واحدهای  امنیت  تنیدگی  هم  در  مفهوم  )به  امنیتی  مجموعه های  پیدایش 
تشکیل دهنده منطقه( فراهم می شود. اتحادیه اروپا را می توان مصداق خوبی 

در این باره دانست.
3( منطقه را می توان در قالب همکاری های سازمان دهی شده در زمینه های 
به  منطقه  رویکرد،  این  در  گرفت.  نظر  در  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 
عنوان مجموعه ای از کشورها دانسته می شود که عضو رسمی یک سازمان 
منطقه ای هستند؛ مانند منطقه ای که کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی اکو در آن فعالیت می کنند. این درحالی است که از لحاظ جغرافیایی 

سیاسی و انسانی به سرزمین این کشورها، منطقه اطالق نمی شود.
بر این اساس در نظریه های بین الملل، منطقه گرایی دارایی فوایدی همچون 

مزایای تجاری، محافظت و بیمه شدن، امنیت سیاسی، قدرت چانه زنی، ابزار 
هماهنگی، دریافت و توزیع اطالعات و در نهایت نقش تریبونی می باشد.

یک  در  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  منطقه گرایی  با  ارتباط  در 
قالب  در  نخست،  می یابد:  تحقق  صورت  دو  به  منطقه گرایی  کالن  سطح 
سیاستگذاری های توافقی ما بین دولتمردان؛ در این راستا رسیدن به الگوهای 
همکاری های منطقه ای و رژیم سازی در این خصوص از باال به پایین صورت 

می گیرد.
این  به  می شود؛  انجام  پایین  از  منطقه گرایی  تحقق  فرآیند  دوم،  حالت  در 
دو  اقتصادی  فعالین  بین  میان بخشی  همکاری های  مسیر  در  که  معنی 
سوی مرز که از طریق همپوشانی نیازهای دو طرف که ناشی از اشتراکات 
جغرافیایی، درآمد های فرهنگی، قومی و تاریخ مشترک، در دستورکار فعاالن 
اقتصادی قرار می گیرد، مدیران دولتی پی به اهمیت و فرصت های برآمده 
همکاری ها  توسعه  جهت  جدید  ظرفیت سازی های  و  موجود  همکاری های 
به  نسبت  رژیم سازی  و  نظام مند کردن  به  راستا  این  در  و  برآمده، می برند 
روابط موجود در قالب توافق نامه های و یا ایجاد نهادهای همکاری مشترک 

به منظور دستیابی به الگوی از همکاری های منطقه ای اقدام می نمایند.
حال سوال اینجاست، جهت نیل به این مقصود، مناطق آزاد از چه ظرفیت ها 
و فرصت ها و سازوکارهای جهت گسترش همکاری های منطقه ای کشورمان 

برخوردار می باشند؟
یک( مزایا و معافیت های قانونی نزدیک به رژیم های سرمایه گذاری نزدیک 
به الگوهای مألوف جهانی که به عنوان نمونه می توان به امکان ثبت شرکت 

با مالکیت صددرصد خارجی و... اشاره کرد.
بین المللی عبوری  آزاد در مسیرهای کریدور های  قرار گرفتن مناطق  دوم( 
از  حداکثری  بهره برداری  برای  ایران  مضاعف  مزیت  به  کشورمان  از 
مسیرهای ارتباطی و حمل ونقل کاال در سطح جهان تبدیل شده است. به 
ایران؛ دو راه  عبارتی مسیر های ترانزیتی شمال- جنوب و چین، قزاقستان، 
کشورهای  با  چین  همچنین  و  هند  و  روسیه  کشورهای  مابین  مواصالتی 
در  ماکو  و  انزلی  و  در جنوب  و قشم  چابهار  آزاد  مناطق  است.  آسیا  غرب 
صدراالشاره  کریدورهای  با  جغرافیایی  تقارن  در  کشور  شمالغرب  و  شمال 
محدوده  در  که  زمانی  فوق،  حمل ونقلی  داالن های  نتیجه  در  دارند.  قرار 
هستند،  قانونی  معافیت های  و  مزایا  از  بهره مند  که  آزاد  مناطق  جغرافیایی 
قرار گیرند، در حاصل جمع هزینه های پایین انرژی و حمل و نقل و موقعیت 
متمایز استراتژیک ایران به عنوان مرکز مراودات بین قاره ای، از ارزش افزوده 
باالیی برای جذب کاالی ترانزیتی بازارهای شرق و جنوب آسیا، اوراسیا و 

خاورمیانه برخوردار می باشند.  
مولفه های  و  ژئوپلیتیک  مباحث  عمال  که  است  معنی  بدین  مهم  این 
زمینه  ایران،  ملی  منافع  نفع  به  همسود  هم افزایی  یک  در  ژئواکونومی، 
وابستگی کشورهای منطقه -به طور ویژه بر قدرت اقتصادی و سیاسی قرن 
بیست و یکم یعنی چین هند و روسیه- به توانمندی ها و مزیت های کشورمان 

را در قالب مزایا و معافیت های مناطق آزاد فراهم می کند.
ایجاد کریدورهای جدید تجاری مابین کشورهایی  این مباحث می توان  به 
همچون هند و ترکیه آسیای میانه و غرب آسیا، با تکیه بر مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی چابهار، ماکو، سرخس، اینچه برون و اروند نیز اضافه کرد. بر این 
اساس عالوه بر کریدورهای ترانزیتی موجود، مناطق آزاد ایران می توانند در 
تاسیس و فعال سازی مسیرهای تجاری جدیدی مابین کشورها و بلوک های 

اقتصادی اطراف کشورمان نقش محوری ایفا نمایند  .
در حوزه نقل و انتقال کاال عالوه بر کریدور شمال-جنوب، هم اکنون مناسبات 
کشورهای اوراسیا و روسیه با ساحل نشینان حاشیه جنوبی خلیج فارس از حد 
چند صد میلیون دالر تجاوز نمی کند، این مهم بیانگر بکر بودن این فرصت 
تجاری برای نقل و انتقال کاال مابین کشورهای دو سوی ایران برای اقتصاد 

کشورمان می باشد.
معطوف  منطقه ای،  همکاری های  حوزه  در  آزاد  مناطق  سرفصل  سومین 
بازارهای  یا  برای کشورها  یا تخصصی  ایجاد شهرک های اختصاصی و  به 
همجوار است. در این چارچوب به طور مثال می توان برخی از محصوالت 
را  عربی  متحده  امارات  به  روسیه  کشور  توسط  صادرات  درحال  تولیدی 
ایجاد  جهت  هندی  تولیدکنندگان  به  یا  نمود،  تولید  قشم  آزاد  منطقه  در 
شهرک های صنعتی و یا زون های اختصاصی جهت تولید و فرآوری اقالم 
نمود.  ارائه  ماکو  و  انزلی  آزاد  مناطق  در  ترکیه  و  روسیه  بازار  به  صادراتی 
به وابستگی کشورهای اطراف  واقعیت که می تواند  این  این مهم عالوه بر 
بلکه فرصت  بیافزاید،  متنوع جغرافیایی کشورمان  توانمندی های  به  نسبت 
انتقال تکنولوژی و مدل های مدیریتی و خدمات رسانی در قبال محصوالت 
در  ملی  امنیت  زمینه  در  پدافند غیرعامل  تولیدی و همچنین شاخص های 
قبال کشورهای منطقه را نسبت به جمهوری اسالمی ایران پدیدار می سازد.
مذهبی  و  قومی  اشتراکات  وجود  است،  توجه  مزید  آنچه  زمینه  این  در 
کشورهای منطقه با مناطق مرزی و دور از مرکز و کمتر توسعه یافته بودن 
این نقاط نسبت به سایر مناطق کشور به عنوان عوامل اصلی ایجاد محرومیت 
نسبی و مزمن که فرصت مناسبی جهت تقویت نیروهای گریز از مرکز است، 
حال با توسعه این مناطق و تبدیل آنها به مراکز کسب و کار و همکاری های 
و  جذب  عوامل  به  تبدیل  مرکز  از  گریز  نیروهای  سرمایه گذاری،  مشترک 
اقتدار نقاط مرزی کشورمان می شوند، به حدی که قومیت های مشترک آن 

سوی مرز آرزوی بهره مندی حضور در کشورمان را خواهند نمود.
در پایان این بخش باید عنایت داشت؛ با توجه به مصوبه سال گذشته مجمع 
هم اکنون  جدید،  آزاد  منطقه  هفت  ایجاد  مبنی بر  نظام  مصلحت  تشخیص 
استان های مرزی جمهوری  تمامی  مازندران،  و  استان های خراسان  به جز 
اسالمی دارای منطقه آزاد تجاری- صنعتی است و با عنایت به این اصل که 
در تمام شاخص های ارزیابی همکاری های اقتصادی وجود منطقه آزاد، یک 
فرصت و مزیت مضاعف تجزیه و تحلیل می شود، باید تصریح نمود اساسا 
وجود منطقه آزاد در جوار کشورهای همسایه بیانگر عزم جدی دوره اسالمی 
برای گسترش و عملیاتی سازی همکاری های اقتصادی است؛ موضوعی که 
در بیانات مقام معظم رهبری و سیاست های اعالمی از سوی دولت سیزدهم 
نیز قابل مشاهده و تصدیق است؛ در نتیجه این فرصت و ظرفیت در مناطق 
کشورمان  اقتصادی  دیپلماسی  راهبردهای  اجرای  برای  مناسبی  بستر  آزاد 

محسوب می شود. 

تجاری سازی صنعت در بستر مناطق آزاد تجاری-صنعتی
در واکاوی فرصت های مغفول مانده مناطق آزاد، باید متوجه عنوان حقوقی 
استراتژی  تداعی کننده  و  برآمده  امر  این  بود؛  یعنی »تجاری-صنعتی«  آن 
تجاری سازی صنعت در چارچوب مدل اقتصادی مناطق آزاد در سپهر اقتصاد 

سیاسی و مدیریت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است.
آزاد تجاری-صنعتی چگونه  امر در مناطق  این  اینجاست که  مسئله اصلی 

محقق می شود؟ 
تجاری- حوزه  در  اهمیت  حائز  مقدمه  دو  به  باید  اصل  این  به  نیل  برای 
صنعتی مناطق آزاد توجه داشت. ابتدا به ساکن اینکه مناطق آزاد به منظور 
و  مقررات  قوانین  طوالنی  مسیر  از  کاستن  و  تسهیل گری  سرعت بخشی، 
آیین نامه ها و رویه های گمرکی خدماتی و نظارتی بر نقل و انتقال کاال در 
کشور  داخلی  مصرف کنندگان  و  تولیدی  مراکز  و  ورودی-خروجی،  مبادی 
ایجاد شده اند؛ درواقع یکی از کارکردهای اصلی مناطق آزاد، تسهیل گری در 
فرآیندهای خدمات رسانی تجاری، ترانزیتی است، به حدی که زمینه جذب 
آزاد  مناطق  طریق  از  ترانزیتی  و  وارداتی،  محصوالت  و  کاالها  حداکثری 
به وجود آید. تالی چنین واقعیتی این امر است که بعد از گسست حدود دو 
دهه ای در ارتباطات بین المللی تجاری کشورمان با دیگر کشورها و برندهای 
که  بودند  ایران  در  کاال  واردات  مراکز  نخستین  آزاد  مناطق  بین المللی، 
شرکت های خارجی را ملزم به ثبت شرکت جهت حضور رسمی و متعهد به 

ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کننده ایرانی نمودند؛ این درحالی است 
که پیش از آن -و حتی هم اکنون به دلیل شرایط تحریمی- بخش عمده ای 
از کاالهای مصرفی ایرانیان از طریق قاچاق که مهم ترین اثر مخرب آن بعد 
به مصرف کنندگان داخلی است،  تولیدی کشور، ضربه  از فروپاشی ساختار 
از سال 72 شرکت های  بار  اولین  برای  اقتصادی کشور می شد؛  وارد چرخه 
خارجی به تاسیس دفاتر نمایندگی و خدمات پس از فروش در این مناطق 

ملزم شدند.
محصوالت  جذب  به  موفق  کمتر  گذشته  سه دهه  ظرف  که  موضوع  این 
آزاد شده ایم، ناشی  یا وارداتی به کشورمان جهت تولید در مناطق  عبوری 
است.  واردات کاالها و محصوالت مصرفی  در  برنامه ریزی  نظام  از ضعف 
براساس آن در صورت ایجاد ارزش افزوده برای برندهای خارجی شرکت های 
ترانزیت کننده کاال از مسیر ایران جهت تولید یا انتقال بخشی از فرآیند های 
تولیدی خود در ایران، نه تنها در زمینه انتقال تکنولوژی و اشتغال زایی مولد 
فراهم می شد، بلکه ایران به کانون تولیدات برند های خارجی در جهت تامین 

نیازهای مصرف بازار های خاورمیانه و اوراسیا تبدیل می گردید.
نکته دیگری که در بحث تجاری سازی محصوالت صنعتی و یا کشاورزی 
در بستر مناطق آزاد قابل تعریف می باشد، معطوف به فاصله نزدیک مبادی 
ورودی مواد اولیه برای تولید و فرآوری در واحدهای کارخانه ای و پس از 
آن صدور از مسیرهای صادراتی، در مناطق آزاد است؛ چراکه به طور معمول 
درحالی  این  نمی کند،  تجاوز  از چند 10کیلومتر  فاصله  این  آزاد  مناطق  در 
این  ایرانی،  و صادرات کاالهای  تولید  آمایش سرزمینی  در مدل  است که 
بنادر عباس،  فاصله  بدین معنی که  از هزار کیلومتر می باشد؛  بیش  فاصله 
چابهار و بوشهر به قطب های تولیدی کشور یعنی تهران، اصفهان، شیراز، 
کرج، تبریز و مشهد، افزون بر یکهزار کیلومتر است؛ در نتیجه هزینه تولید 
جهت صدور به بازارهای اطراف به دلیل هزینه تمام شده باالتر و دور بودن 
مراکز تولیدی از مبادی صادراتی، امکان رقابت پذیر شدن کاالهای ایرانی در 
بازارهای بین المللی را به شدت کاهش می دهد. البته در این میان نمی توان 
از عامل عدم وجود توافق نامه های تجارت ترجیحی نیز غافل شد؛ موضوعی 
اقتصاد  برای  مناسب  فرصت های  و  بسترها  دارای  آن  در  آزاد  مناطق  که 

ایران می باشند.
آزاد،  مناطق  طریق  از  ایران  صنعت  تجاری سازی  زمینه  و  فرصت  آخرین 
برآمده از این اصل در دوران جهانی شدن اقتصاد است که اساسا تولیدات 
وارد عرصه صادرات  می توانند  تاریخی  مقطع  این  در  کشاورزی   و  صنعتی 
شوند که قابلیت رقابت با نمونه های مشابه خارجی در بازار داخلی و به ویژه 
صادرات به بازارهای هدف و همسایه برخوردار باشد؛ درواقع محصوالت شما 
زمانی می توانند به نظر مصرف کننده های داخلی از مقبولیت بهره مند گردند 
که توانایی رقابت با کاالهای وارداتی را دارا باشند و این مهم دستاوردی جز 

امکان صادرات نخواهد داشت. 
از سوی دیگر صادرات، به برندینگ و وابسته کردن بازارهای مصرف دیگر 
به محصوالت ایرانی، نقش موثری داشته و این مهم می تواند نتایجی چون 
راهبردهای صدور انقالب اسالمی از طریق صدور محصوالت ایرانی که بیان 
کننده فرهنگ مدیریتی- تولیدی و تعهد به کیفیت باال در عرصه محصول را 

با خود به همراه داشته باشد. 
در عین حال یکی از نقاط قوت مناطق آزاد قرار گرفتن در استان هایی است 
که خود استان یا استان های همجوار از توانمندی های قابل توجهی در زمینه 
دانش بنیان  محصوالت  و  صنعتی  کاالهای  یا  کشاورزی  محصوالت  تولید 
برخوردار می باشند. در این راستا می توان با همکاری وزارتخانه های صمت و 
جهاد کشاورزی، الگوهای تشکیل خوشه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی 
نقاط  در  مناطق  این  منطقه ای  هدف  بازارهای  و  آزاد  مناطق  محوریت  با 
و  کشورها  از  بسیاری  در  که  اقتصادی  مدل  نمود؛  تاسیس  کشور  مرزی 
اقتصادهای جهان ظرف چند دهه گذشته به عنوان یک الگوی عملیاتی و 
انحصاری جهت توانمند سازی اقتصاد داخلی در رقابت با کشورهای اطراف و 

یا شرکت های بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است.
در پایان باید تصریح کرد آنچه در حوزه جایگاه مناطق در زمینه های ایجاد 
تولیدی- محصوالت  شدن  تجاری  و  منطقه ای  همکاری های  گسترش  و 

 صنعتی و کشاورزی کشورمان مرقوم شد، بخشی از فرصت ها و مزیت های 
دیپلماسی  مختلف  شاخص های  و  مولفه ها  اجرای  زمینه  در  آزاد  مناطق 
اقتصادی کشورمان در معادالت منطقه ای ارزیابی می شود، به تعبیری مناطق 
به  تحریم  از  ناشی  تهدیدات  تبدیل  جهت  کشورمان  کم نظیر  فرصت  آزاد 
فرصتی جهت تشکیل یک یا چند بلوک اقتصادی با کشورها و سازمان های 
اقتصادی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو 
و شانگهای، ارزیابی می شوند؛ دیپلماسی اقتصادی که اجرای آن منوط به 
عزم جدی سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارت 
امورخارجه و وزارتخانه هایی که ریاست کمیسیون های مشترک اقتصادی را 
برعهده دارند، همکاری با اتاق های بازرگانی مشترک و نهادهای بین المللی 

حاضر در کشورمان قابل احصاء می باشد.

 عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی
 با رونق گردشگری در مناطق آزاد

تنوع فعالیت هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده تا رونق این حوزه، 
اثرگذاری چشمگیری بر کالن اقتصاد کشورها در مقایسه با سایر بخش هاي 
اقتصادي داشته باشد. مطالعات انجام شده نشان داده اند توسعه این صنعت، 
افزایش  و  توزیع درآمد  بهبود  بیکاري و همچنین  نقش موثري در کاهش 
درآمدهاي دولت ها دارد؛ این موضوع خصوصا از آن جهت که در کشور ما، 
بیکاري به عنوان اصلي ترین مشکل اقتصادي مطرح می باشد، الزم است به 

صورت جدي تري موردتوجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
دستیابی به 20میلیون گردشگر خارجی، افقی است که سند چشم انداز 20ساله 
برای گردشگری ایران تعریف کرده است. صنعت توریسم و گردشگری در 
باستانی  آثار  وجود  کهن،  تاریخ  و  فرهنگ  اقلیمی،  تنوع  نظر  از  که  ایران 
فراوان و جاذبه های طبیعی و دیدنی نادر و وجود اغلب زمینه های گردشگری 
جزء دهمین و یا به روایتی پنجمین کشور دنیا است، اما در میان 150کشور 
هفتادو پنجم  مقام  در  توریست پذیری  امر  در  توریسم  سازمان جهانی  عضو 
قرار دارد، درحالی که طی سال ها هزینه فراوانی در جهت رونق این صنعت 
و جذب گردشگر به کار گرفته شده و می توان گفت پس از گذشت چندین 
دهه هنوز در خم کوچه اول قرار دارد و باز، درحالی که براساس داده های 
آماری، حجم پولی که از راه گردشگری در طول یک سال در جهان جابه جا 
می شود، حدود 2.5برابر درآمد ساالنه کشورهای عضو اوپک از محل فروش 

نفت است، سهم ایران حدود یک دهم درصد می باشد. 
امروزه گردشگری نه فقط منبعی سرشار از درآمد و عاملی مهم در رونق و 
فرهنگی،  تعامالت  در  بنیادی  و  بستری مهم  بلکه  است،  اقتصادی  توسعه 
با جدیت  آن  این رو، رونق  از  و  اجتماعی کشورها بشمار می رود  و  سیاسی 

زیادی دنبال و برای آن هدف گذاری و برنامه ریزی می شود.
توسعه و رونق گردشگری در هر کشوری، پیامد شرایط و ویژگی های آن و 
متاثر از سیاست ها و خط مشی های نظام سیاسی و دولت و همچنین موقعیت 
جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، کشش جاذبه ها و کیفیت خدمات و 

تسهیالت ارائه شده به گردشگران است.
به  کشور  اقتصاد  وابستگی  کاهش  و  عمومی  درآمدهای  افزایش  ضرورت 
ظرفیت های  از  استفاده  که  می کند  ایجاب  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد 
پیش  از  بیش  جهانگردی  صنعت  به  توجه  و  طبیعی  منابع  کشور،  زیستی 
موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه به عنوان مثال تنها ارزش مصرفی تنوع زیستی 
به صورت مستقیم از طریق اکوتوریسم انگیزه مهمی را برای حفاظت از تنوع 
زیستی خصوصا در کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده است و ریشه کنی 
فقر و گرسنگی و ارتقای فرصت های اقتصادی و اشتغال در دستورکار اصول 

توسعه پایدار و اهداف توسعه هزاره سوم است.
فرصتی  مقاومتی می تواند  اقتصاد  تحقق  در  ویژه صنعت گردشگری  نقش 
مناسب برای تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت باشد . اقتصاد مقاومتی یک 
اقتصادی  فشار  کاهش  منظور  به  جهادمحور  و  عقالیی  تدبیری  و  راهبرد 
راستا  همین  در  است.  حساس  شرایط  این  از  برون رفت  برای  مسیری  و 
گردشگری به عنوان صنعت پیشرو، نقش موثری در فرآیند توسعه اقتصادی 
اقتصاد مقاومتی محسوب  بارز تحقق  از مصداق های  جوامع داشته و یکی 

می شود.
از سوی مقام معظم رهبری مطرح  به عنوان یک راهبرد  اقتصاد مقاومتی 
گردیده است که اصوال برپایه قطع وابستگی به نفت و بهره مندی از توان 
و ظرفیت داخلی  اتفاق می افتد. ایران به عنوان کشوری غنی با دارا بودن 
منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی 
ارزی  منابع  محدودیت  باال،  بیکاری  میزان  همچون  معضالتی  با  که  و... 
در صنعت  فعال  به کشوری  می تواند  است،  مواجه  اقتصاد تک محصولی  و 
گردشگری تبدیل شود و با تمرکز بر رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها 
و برنامه های منظم و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و 
به سمت منابع درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از 

این فرصت ها بهره مند شود.
صنعت گردشگری یکی از مهم ترین قطب های توسعه و درآمدزایی محسوب 
می شود که به ایجاد اشتغال و  خوداتکایی کمک می کند و با ارتقاء جنبه های 

فرهنگی و اقتصادی، تاثیر شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می گذارد. 
مناطق آزاد ایران همواره فرصتی مناسب جهت برون رفت از تنگناهای به وجود 
آمده در اقتصاد کشور بوده اند و نقش مهمی در ایجاد روابط جدید بازرگانی و 
گسترش آن با همسایگان خود داشته اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت 
جهانی در سال های گذشته بوده اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست 
و در این برهه حساس زمانی ، این مناطق می توانند نقش موثر و کلیدی در 

برون رفت از مشکالت و چالش های به وجود آمده اقتصادی را ایفا نمایند.
گردشگری در مناطق آزاد غالبا ازجمله برنامه ها و اهداف مهم در استراتژی 
مدیران این مناطق بوده است، در نتیجه این فرصت منحصربه فرد می تواند 
در رشد اقتصادی مناطق آزاد و جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین 
ایجاد اقتصاد پایدار موثر و به عنوان دروازه  جدید دیپلماسی تاثیرگذار بوده و 
به عنوان پلی مطمئن برای رسیدن به بازارهای جهانی و عبور از این تنگنای 

تاریخی کشور نقش آفرینی نمایند.
یکی از سیاست ها و نسخه هایی که صاحب نظران و متخصصین امر برای موفقیت 
و توسعه این صنعت بین المللی در نظر گرفته اند، بحث برندسازی برای گردشگری 
بوده و هست. اگرچه بحث برندسازی در دیگر صنایع نیز برای موفقیت آنها مطرح 
شده؛ اما ظاهرا کارکرد علمی و عملی آن در بحث اقتصاد گردشگری نیز طی 
چند سال گذشته به اثبات رسیده است. بی تردید در مسیر ایجاد برند گردشگری 
ریزه کاری های بسیار زیادی وجود دارد که نمی توان با نگاهی سطحی از این 
موضوعات به سادگی گذشت و بی شک استفاده از تجربیات و نمونه های موفق در 

جهان می تواند در دسترسی به این مهم نقش پررنگی را بازی کند.
بنابراین بسیاری از کشورهای مطرح در این صنعت اقدام به سرمایه گذاری های 
کالن درخصوص برندسازی برای صنعت گردشگری خود کرده اند که در این 
زمینه می توان به ترکیه، تایلند، استرالیا، ژاپن، چین و هندوستان اشاره کرد. 
برخی از این کشورها حتی به ساخت یک برند یا دو برند بسنده نکرده اند و 
با سرمایه گذاری های هنگفت، دست به انتخاب و معرفی بیش از ده ها برند 

در زمینه های مختلف این صنعت زده اند.
در حوزه  را  برند جزیره کیش  موفق  نمونه  ما  ایران،  آزاد  مناطق  در حوزه 
گردشگری داریم و این موضوع با عنایت به ظرفیت های بسیار عظیمی که 
در تک تک مناطق آزاد کشور از حیث گردشگری و تنوع اقلیمی وجود دارد، 

نشان از توجه کم به این ابرحوزه اقتصادی می باشد.
اگر هدف توسعه پایدار گردشگری ایران باتوجه به ظرفیت مناطق آزاد است، 
این  به  توجه  بدون  و  شود  توجه  انسانی  نیروی  تخصص  ارتقای  به  باید 
باشیم. ضرورت آموزش عمومی و تخصصی  مهم نمی توانیم شاهد توسعه 
گردشگری یکی از مهم ترین مقوله های رسیدن به ایجاد برندینگ در این 
حوزه بشمار می آید و با مشخص شدن جایگاه گردشگری در ایران، منابع 
فعلی گردشگری ازجمله هنر، طبیعت بکر، تنوع آب و هوایی و ده ها مزیت 

ایران زمین به عنوان جاذبه های این مناطق معرفی شود. 
پیشرفته، جایگاه گردشگری در صحنه  اکثر کشورهای  اما در حوزه علمی 
علمی و آکادمیک آنها موقعیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در 
این کشورها دانشکده ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دقیقا همچون 
دیگر رشته های تحصیلی، مشغول تربیت دانشجو و متخصصان این صنعت 
هستند و دوره های مختلفی را در این زمینه برگزار می کنند. بنابراین ما نیز 
باید حتما این مسیر را طی کنیم و به گردشگری ایران صرفا به عنوان یک 
مقوله اجتماعی و صرفا داخلی نگاه نکنیم؛ موفقیت ما زمانی شکل می گیرد 
که بتوانیم در یک گروه بزرگ و با هدفی مشخص، در کنار کار علمی در 

حوزه ایجاد صنعت پایدار گردشگری در منطقه آزاد خود فعالیت کنیم.
ایجاد هلدینگ گردشگری در مناطق آزاد کشور نیز خود یکی از راهکارهای 
عملیاتی این امر می باشد؛ هلدینگی که با حضور متخصصین این حوزه و نگاه 
کارشناسی به ظرفیت های هر یک از مناطق آزاد می تواند با یک مدیریت واحد 
با هماهنگی با سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی و نیز فعالیت بر 
روی کشورهای همسایه، شروع به جذب و فعالیت در حوزه معرفی و ایجاد برند 
گردشگری در این مناطق نماید و با همکاری با شرکت ها و مجموعه های بزرگ 
گردشگری در کشورهای همسایه و ایجاد تعامل و توافق با ایرالین های بزرگ و 
معتبر دنیا در سطح منطقه، در شناسایی و ترغیب گردشگران خارجی به استفاده 

از منابع بکر و جذاب مناطق آزاد فعال و پویا عمل کند.
اگر با مدیریت صحیح و تعامل درست در حوزه گردشگری، موفق به رویداد 
دو اتفاق در کنار ساخت برند گردشگری شویم، در آینده شاهد رشد و رونق 

صنعت گردشگری در مناطق آزاد خواهیم بود که عبارتند از:
1( صنعتی شدن مقوله گردشگری در کنار صنایع دیگر در مناطق آزاد؛ 

2( علمی شدن صنعت گردشگری و تربیت نیروی متخصص در این حوزه؛
آینده  بتوانیم  تا  پذیرد  با یکدیگر صورت  باید همزمان  این دو رویداد  البته 

مناسبی را برای گردشگری در مناطق آزاد کشورمان شاهد باشیم.
آزاد،  مناطق  در  مهم  و  ارزشمند  بسیار  پتانسیل های  از  دیگر  یکی 
در  بالقوه  به ظرفیت هایی  توجه  با  درمانی  توریسم  در حوزه  سرمایه گذاری 
این مناطق می باشد که با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و در اولویت 
قرار دادن این بخش از باب حمایت ها و مکمل های تشویقی، می تواند برای 

کشور دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.
مناطق آزاد می توانند بستر مناسبی برای اجرای سیاست های بزرگ در کشور 
باشند و در این میان گردشگری سالمت می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. 
مناطق آزاد، قطعات و اقلیم هایی کوچک از ایران زمین هستند  و می توان 
طرح های متفاوتی در تمامی حوزه ها در آنها اجرا نمود و در صورتی که به 

موفقیت رسیدند، امکان تعمیم و تسری آن به کل کشور وجود دارد.
آمد  و  رفت  آسان،  مبادله  ازجمله  ویژه اي  امتیازات  داراي  آزاد  مناطق 
وجود  و  خروج  و  ورود  تسهیل  ظرفیت هاي  و  روادید  مشکل  حل  آسان، 
زیرساخت هایي می باشند که نزدیک به سه دهه فراهم شده است. این مناطق 
به عنوان ویترین کشور مطرح هستند و باید در بحث جذب و ورود گردشگر 
برنامه ریزي کالن داشته باشند. اگر ویژگي هاي مناطق آزاد را به سه محور 
اساسي تقسیم کنیم، یکي از این ویژگي ها، بحث گردشگري سالمت است.

گردشگري سالمت در کشور ما از جایگاه خوبی برخوردار است. در مناطق 
آزاد بحث ظرفیت هاي گردشگري تندرستي و گردشگري طبیعت درماني به 
عنوان دو محور اساسي گردشگري سالمت موردتوجه قرار گرفته و مطلوب 
مرتبط  برنامه هاي  نیز  و  سالمت  دهکده  غالب  در  شهرک هایي  که  است 

همچون ایجاد هتل بیمارستان ها را در دستورکار قرار گیرد. 
اسالمي  نانوشته جمهوري  به گردشگران سالمت که سفیران  بتوانیم  باید 
ایران هستند، خدمات خوب و شایسته ارائه کنیم تا زماني که به کشورشان 
بازمی گردند، خاطره اي خوب از ایرانیان به همراه داشته باشند و زمینه ترویج 

فرهنگ ایرانی را در کشورشان فراهم کنند.
با توجه به اینکه مناطق آزاد محدودیت صدور روادید وجود ندارد و از طرفي 
قواعدي که در نظام سالمت در سرزمین اصلي وجود دارد و خدمات رساني 
به بیماران خارجي را با محدودیت مواجه مي کند؛ این مناطق مي تواند نقش 

موثری در جذب گردشگر سالمت ایفا کند.
در مجموع می توان به این نتیجه رسید که هدف و همت در اجرای این دست 
طرح های ملی در حوزه گردشگری و توریسم درمانی در مناطق آزاد بسیار 
زیاد است و شاید بیشتر مشکالت در عدم  پیگیری و یا عدم  تعریف بستر 

اجرایی در این مناطق باشد.
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یادداشت

به ظرفیت های عظیم مناطق  با توجه 
ایران و همچنین وجود سواحل و  آزاد 
چسبندگی اغلب مناطق همچون قشم، 
دریا،  به  چابهار  و  اروند  انزلی،  کیش، 
پتانسیل ویژه ای در ایجاد چرخه اقتصاد 

دریامحور در کشور دارند. 
دریایی  حمل و نقل  جهان  در  امروزه 
است  پیشرفت  روبه  زیادی  سرعت  با 
سرمایه های  از  چشمگیری  حجم  و 
بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی 
در  زیربنایی  سرمایه گذاری  قالب  در 
ناوگان،  توسعه  بنادر،  و ساخت  تجهیز 
ساخت کشتی های بزرگ، شیپی یاردها، 
تجهیزات  و  تاسیسات  کشتی سازی ها، 
نیازهای  و  دریایی  ادوات  دریایی، 
هزینه کرد  این  و  می شود  هزینه  دیگر 
سرمایه  بازگشت  بنادر،  توسعه  در 
بخش  دلیل  همین  به  دارد،  مناسبی 
درگیر  را  دنیا  سرمایه های  از  عمده ای 
خود کرده است و سهم قابل توجهی در 
اقتصاد بین الملل دارد و همچنین شاهد 
حضور سرمایه گذاران هندی در توسعه 
که  هستیم  چابهار  بهشتی  شهید  بندر 
این نشان از وجود پتانسیل در مناطق 
از  بیشتر  بهره برداری  جهت  در  آزاد 
باید  است.  اقتصادی  ذاتی  منابع  این 
ظرفیت  یک  چابهار  که  نکته  این  به 
ملی برای حضور در عرصه بین المللی 
و بهینه ترین نقطه اتصال سه قاره آسیا، 
آفریقا و اروپاست که نقطه آغاز تحول 
در اقتصاد و تجارت ایران خواهد بود، 

اعتقاد قلبی داشته باشیم.
نوار  ۵۸۰۰کیلومتر  بودن  دارا  با  ایران 
آزاد  مناطق  بزرگ  سهم  و  ساحلی 
دریایی  کشور  ساحل،  میزان  این  از 
از  باید  که  می شود  محسوب  بزرگی 
ظرفیت های مناسب آن برای ارزآوری 
استفاده کرد، ظرفیت هایی نظیر جذب 
سرعت  دنیا،  کشتیرانی  بزرگ  خطوط 
اقیانوسی  بندر  توسعه  به  بخشیدن 
سراسری  راه آهن  خط  اتصال  چابهار، 
مقابل  در  کاسپین  بندری  مجتمع  به 
رشد روزافزون رقبای منطقه ای و رشد 
صنایع کشتی سازی و... همه مصادیق 

عدم تکیه بر اقتصاد نفتی است. 
نقش  دنیا  در  دریایی  حمل و نقل 
دارد  کاال  جابه جایی  در  اساسی  بسیار 
در  ممتاز  جایگاهی  سیستم  این  و 
نیز  کشورمان  در  دارد.  جهانی  اقتصاد 
در  بسزایی  نقش  دریایی  حمل و نقل 
ویژه  موقعیت  از  ایران  دارد،  توسعه 
برخوردار  خاورمیانه  در  جغرافیایی 
بودن  آبی  و  دریا  به  دسترسی  است؛ 
یک سوم مرزهای کشور، ما را در زمره 
است.  داده  قرار  دریایی  کشورهای 
آبی  مرزهای  که  اهمیتی  به  توجه  با 
دارند،  واردات  و  صادرات  در  بنادر  و 
باید توجه خاصی برای پاسخگویی به 
بخش  این  در  کشور  توسعه  نیازهای 
با  آزاد  مناطق  بی تردید  شود.  انجام 
حوزه های  در  که  ظرفیت هایی  وجود 
و  بازرگانی  ازجمله  اقتصادی  کالن 
تولیدی دارند، می توانند با برنامه ریزی 
بلندمدت  اهداف  طراحی  و  درست 
و  بین المللی  سرمایه گذاران  جذب  با 
ایجاد زیرساخت هایی برای فعال سازی 
با  همکاری  با  شمال- جنوب  کریدور 
در  را  پررنگی  نقش  کشورهای هدف، 
حوزه اقتصاد دریامحور هم در راستای 
در  هم  و  ملی  اقتصاد  در  نقش آفرینی 

حوزه اقتصاد منطقه ای ایفا نمایند. 
ظرفیت سازی در جنوب کشور در مناطق 
آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند و اتصال 
آن به زیرساخت عظیم ایجاده شده مجتمع 
در  انزلی  آزاد  منطقه  در  بندری کاسپین 
شمال، می تواند نقطه وصل رونق اقتصاد 
ترانزیت در کشور با محوریت حمل و نقل 
دریایی و خشکی باشد که بی تردید ایفاگر 
با محوریت  اقتصاد ملی  نقشی موثر در 

ترانزیت خواهد بود.
بی شک تسریع در ایجاد زیرساخت های 
درحال انجام در مناطق آزاد در شمال 
و جنوب کشور با نگاه به دسترسی به 
می تواند   CISکشورهای مصرف  بازار 
تاثیری شگرف در به سرانجام رساندن 
نفت  به  نگاه  بدون  خودکفایی  طرح 
به  گذشته  از  متاسفانه  باشد.  داشته 
نفتی در تمام  به درآمدهای  اتکا  دلیل 
و  کشور  داخل  به  توجه ها  دولت ها، 
خشکی بوده و سیاست غالب در حیطه 

خشکی محوری خالصه شده است.
توسعه اراضی بندری باید با مشوق های 
است  الزم  شود؛  انجام  مناسب 
بنادر  در  را  خصوصی  سرمایه گذاران 
جذب کرد تا با توسعه سواحل و بنادر 
کشور، اقتصاد دریامحور عملیاتی شود، 
بخش  مشارکت  نمونه های  کما اینکه 
خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد 
مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  انزلی 
شهید  بندر  توسعه  همچنین  و  داخلی 

با  را  چابهار  آزاد  منطقه  در  بهشتی 
سرمایه گذاری طرف های هندی شاهد 
هستیم؛ این موضوع می تواند به عنوان 
پایلوت  توسعه بخش اقتصادی با تکیه 
بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.
پسکرانه های  در  می توان  همچنین 
وسیع این دو بندر، شهرک های صنعتی 
و دهکده های لجستیک را در راستای 
حمل و نقل  و  تولید  هزینه های  کاهش 
سرمایه گذاران  تشویق  با  و  کرد  ایجاد 
این  در  حضور  جهت  تولیدکنندگان  و 
به کشورها  بسترها، دسترسی سریع تر 
برنامه ریزی  یک  با  هدف  بازارهای  و 
بلندمدت ایجاد نمود و سهم اقتصادی 
خود را از بازارهای کشورهای همسایه 
دلیل عدم  به  که در سال های گذشته 
برنامه ریزی درست از دست داده ایم را 

مجددا به دست آوریم.
همان طور پیش تر که ذکر شد، به دلیل 
دولت ها،  خشکی محور  سیاست های 
نیازهای  لحاظ  از  ساحل نشین  مردم 
هستند،  مواجه  مشکل  با  زندگی  اولیه 
خود  زندگی  محل  اغلب،  بنابراین 
سرزمین  و  مرکز  به  و  کرده  ترک  را 
که  درحالی  کرده اند؛  مهاجرت  اصلی 
بنادر،  در  رونق   ایجاد  و  توسعه  با  باید 
در  شوند.  بازگردانیده  خود  منطقه  به 
باید نمونه های مثبت  اینجا نیز مجددا 
جهت  در  آزاد  مناطق  تاثیرگذار  و 
توانمندسازی مردمان بومی مناطق که 
در طی سال گذشته با رونق اقتصادی 
این  در  کالن  زیرساخت های  ایجاد  و 
عنوان  به  را  آمده  به وجود  مناطق 
پایلوت بررسی کرد و از این تجربیات 
محوریت  با  اشتغال  ایجاد  جهت  در 
مردمان  برای  دریامحور  اقتصاد 

ساحل نشین بهره برد.
بخش  در  بندری  فعالیت های  توسعه 
شرکت های  جذب  بارگیری،  و  تخلیه 
خلیج فارس،  بنادر  در  کشتیرانی  بزرگ 
کشتی های  بارگیری  و  تخلیه  امکان 
نسل سوم و توسعه گردشگری دریایی، 
سال  چند  در  که  است  ظرفیت هایی  از 
گذشته در بخش طرح جامع توسعه بنادر 
بر آن تاکید شده است و  به دلیل موقعیت 
با  منطقه،  در  ایران  جغرافیایی  مناسب 
اولویت درحال پیگیری می باشد؛ چراکه 
اقتصاد کالن کشور  در حوزه  این مهم 

دارای ارزآوری باالیی است. 
عظیم  ظرفیت های  از  یکی  بی تردید 
اقیانوسی  بندر  ایران،  دریایی  بالقوه  و 
چابهار است؛ این بندر در حاشیه دریای 
توسعه  درحال  هند  اقیانوس  و  عمان 
این  توسعه  فازهای  تکمیل  با  و  است 
کشتی های  پهلوگیری  امکان  بندر، 
می شود.  فراهم  باال  آبخور  با  عظیم 
بندر  در  توسعه  طرح  اصلی  عملیات 
آینده  در  و  است  انجام  درحال  چابهار 
این  اتصال  عملیات  تکمیل  با  نزدیک 
بندر به شبکه ریلی، اهمیت ویژه ای در 
ترانزیت کاال خواهد یافت و با توجه به 
الحاق این دو بندر استراتژیک به منطقه 
ظرفیت ها  از  بردن  بهره  و  چابهار  آزاد 
توسعه  در  آزاد  مناطق  مزیت های  و 
اقتصادی این بنادر، در آینده شاهد تاثیر 
و  ملی  اقتصاد  بر  بنادر  این  اقتصادی 

فراملی کشور خواهیم بود.
با عنایت به ظرفیت های دریایی کشور و 
موقعیت مناسب جغرافیایی در منطقه و 
وجود مناطق آزاد تجاری-صنعتی متعدد 
دریای  خلیج فارس،  آب های  حاشیه  در 
درآمدزایی  امکان  خزر،  دریای  و  عمان 
مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که 
بسیاری از کشورها از آن بی بهره هستند، 
اما ما به دلیل دارا بودن بخش عظیمی 
از این ظرفیت ها، آن را مورد بی مهری 
و بی توجهی قرار داده ایم؛ به عنوان نمونه 
چند  از  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای 
کیلومتر ساحل محدود خود، بهره وری و 
درآمدزایی مناسب دارند و در دو بخش 
با همین ظرفیت  تجاری  و  گردشگری 
اندک، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا 
را جذب نموده و یکی از پایه های اصلی 
درآمدهای کشور خود را بر این امر استوار 
کرده اند؛ کاری که ما با هزاران کیلومتر 
ساحل نتوانسته ایم انجام دهیم؛ اما امید 
تحقق  جهت  در  بلندی  گام های  است 

اقتصاد دریایی برداشته شود.
در  که  بی بدیلی  ظرفیت  بی تردید 
و  ملی  اقتصاد  حوزه  در  آزاد  مناطق 
با توجه به مزیت های ذاتی  بین المللی 
دارد، می تواند در کنار  در کشور وجود 
بهره مندی از تجربه کشورهای صاحب 
و  چین  مانند  عرصه  این  در  صنعت 
کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به 
سمت مناطق آزاد خود سوق داده اند، با 
برنامه ریزی دقیق و بلندمدت با استفاده 
از  مناطق  این  بالقوه  ظرفیت های  از 
تاثیرگذاری  و  شکوفایی  شاهد  کشور 
محوریت  با  عرصه  این  در  بین المللی 
دریانوردی،  صنعت  در  آزاد  مناطق 
ایجاد  و  دریایی  گردشگری  ترانزیت، 
بنادر  پسکرانه های  در  تولید  ظرفیت 
امر و  با عنایت ویژه متولیان  آینده  در 

تصمیم سازان کشور باشیم.

 مناطق آزاد
محور اصلی توسعه اقتصاد دریامحور

گزارش6

مشاور رئیس جمهور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

لزوم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور در مناطــق آزاد

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بر لزوم 
برنامه های  اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی 

توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید کرد.
از  بازدید  حاشیه  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
منطقه  گردشگری  و  اقتصادی  ظرفیت های 
آزاد اروند، در جمع خبرنگاران گفت: در حیطه 
سرمایه گذاری خارجی، تمام تالش مان را به کار 
می گیریم تا مناطق آزاد کشور را به قطب هایی 
انتقال  و  مردم  رفاه  صادرات،  تولید،  برای 

فناوری تبدیل کنیم.
احکام  قانون  ماده ۶۵  اجرای  با  ارتباط  در  وی، 
مناطق  در  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی 
احکام  قانون  ماده ۶۵  در  کرد:  تصریح  آزاد 
قانونگذار  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  که  می کند  تاکید 
تمام  و  دارد  برعهده  را  منطقه  حکمرانی  آزاد 
قانون  این  از  باید  دیگر  اجرایی  دستگاه های 
به  باید  قانون  این  بی شک  کنند.  تبعیت 
صورت کامل اجرا شود، همان گونه که شخص 
این  و  کرده  تاکید  بارها  هم  رئیس جمهور 
اصل اساسی در دولت سیزدهم است که همه 
عالی  مدیریت  و  حاکمیت  مکلفند  دستگاه ها 

منطقه آزاد را بپذیرند.
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
مسئولین،  هم  داد:  ادامه  اقتصادی  ویژه  و 
اجرایی  دستگاه های  اگر  که  بدانند  مردم  هم 
هماهنگی و همکاری کامل را با سازمان منطقه 
آزاد اروند نداشته باشند، امکان هم افزایی برای 

توسعه زیرساخت ها وجود ندارد.
مختلف  دستگاه های  نمود:  اذعان  عبدالملکی 
منابعی را در اختیار دارند و سازمان منطقه آزاد 
راستای  در  را  منابع  این  که  است  موظف  هم 
تکمیل زیرساخت ها و ایجاد اشتغال برای رفاه 
تخصیص  منسجم  نظام بندی  یک  در  و  مردم 
دهد که برای این کار به یک برنامه ریزی جامع 

احتیاج داریم.

در  گمرگ  استقرار  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
برنامه ریزی های  افزود: طی  اروند،  آزاد  منطقه 
بوده  مقرر  گذشته  سال های  در  گرفته  صورت 
است که گمرکات جمهوری اسالمی ایران در 
اتفاق  این  اما  شوند؛  مستقر  خروجی  ۴مبادی 
پیگیری خواهیم کرد  به جد  و  نداده است  رخ 

تا گمرک در خروجی های منطقه مستقر شود.
سرمایه گذاری  شرایط  به  رئیس جمهور،  مشاور 

در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: شرایط برای 
و  است  فراهم  اشتغال  و  سرمایه گذاری  تولید، 
بین المللی،  تعامالت  افزایش  با  تا  برآنیم  ما 
خارجی  سرمایه گذاری  مقصد  به  آزاد  مناطق 

تبدیل شوند.
معافیت  قانون  حذف  به  اشاره  با  عبدالملکی، 
عنوان  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از 
مانعی برای جذب سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
اظهار داشت: با موافقت سازمان مالیاتی کشور، 
الیحه ای دوفوریتی آماده شده و پیگیر هستیم 
اسالمی  از طریق مجلس شورای  را  مانع  این 

مرتفع نماییم.
وی در ادامه بازدید از سایت صنعتی خرمشهر، 
اظهار کرد: برخی از واحدهایی که در شهرک 
نظیر  بی  کشور  در  مستقرند  خرمشهر  صنعتی 
هستند و این جای بسی خرسندی است؛ البته 
در  که  است  واگذاری  قابل  فراوانی  زمین های 
خارجی  سرمایه گذاران  با  اولویت  زمینه،  این 
تمایل  که  نیز  داخلی  سرمایه گذاران  و  است 
فناوری های  و  دانش بنیان  حوزه های  در  دارند 
آزاد  منطقه  کنند،  سرمایه گذاری  پیشرفته 

موظف است از آنها حمایت نماید.
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان 
خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر روند کاری 
سازمان منطقه آزاد اروند به تامین سرمایه برای 
اداری  مشکالت  و  کرده  کمک  تولیدکنندگان 
این  و  است  کرده  پیدا  کاهش  تولیدکنندگان 

رویه باید تقویت گردد.

یادداشت: 
 حمیدرضا آقاجانی

کارشناس مناطق آزاد

از  بهره گیری  آزاد  مناطق  اصلی  ماموریت 
مالیاتی، بخشودگی  مزایایی مانند معافیت های 
تشریفات  نبود  گمرکی،  عوارض  و  سود 
فرآیندهای  اداری، تسریع  و  ارزی  دست وپاگیر 
صادرات و واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی 
کشور  توسعه  منظور  به  فناوری  انتقال  و 
می باشد. درواقع این مناطق به منظور افزایش 
فعالیت های  برخی  صادرات  و  تجارت  حجم 
صنعتی و تجاری را نسبت به سایر نقاط کشور 
و  مناسب  تجاری  فضای  و  می نمایند  تسهیل 

انعطاف پذیرتری را ارائه می دهند.
در  دنیا  توسعه  درحال  کشورهای  اکثر  تقریبا 
را  آزاد  مناطق  توسعه  ۴۰سال گذشته سیاست 
به منظور تامین اهداف پیش گفته، اجرا کرده اند 
و ترکیه نیز در این راستا، مناطق آزاد 1۸گانه 

خود را فعال نموده است. 
قانون مناطق آزاد ترکیه در سال 19۸۵ تصویب 
تنظیم  راستای  در  اساسا  قانون  این  و  شد 
تجارت کاال از طریق مناطق آزاد تدوین شده 
و در آن تاکید خاصی بر روی بخش خدمات یا 

هر نوع خوشه بندی تخصصی نیست. 
ترکیه  آزاد  مناطق  تاسیس  اساسی  اهداف 

عبارت است از: 
  ترویج سرمایه گذاری و تولید صادرات محور؛ 
سرمایه گذاری  جذب  تسریع  و  توسعه   

مستقیم خارجی؛ 
بنگاه ها  هدایت  و  فناوری  به  دسترسی   
تجارت  توسعه  نهایتا  و  صادرات  سمت  به 

بین المللی؛
در  حاضر  درحال  که  فعالیت هایی  طیف  اما 
گسترده  می شود،  انجام  ترکیه  آزاد  مناطق 
و  تحقیق  کاال،  تولید  مانند:  می باشد  متنوع  و 
ذخیره سازی  تجارت،  نرم افزار،  توسعه  توسعه ، 
و  مونتاژ  بیمه،  و  بانک  بسته بندی،  کاال، 
جداسازی قطعات و خدمات تعمیر و نگهداری.

آزاد ترکیه سرمایه گذار مختار است  در مناطق 
اما  نماید؛  احداث  را  خود  فعالیت  محل  که 
یا  اداری  فضاهای  ترکیه  آزاد  مناطق  سازمان 
ارائه  نیز  را  با شرایط جذاب  اجاره ای  انبارهای 

می دهد. 
تعامالت  باالی  سطح  جهت  به  همچنین 
بین المللی ترکیه و حضور آسان و بدون تحریم 
تمامی  کشور،  این  در  خارجی  شرکت های 
فرصت های مشارکت با شرکت های خارجی نیز 

در مناطق آزاد فراهم است  .

اسامی و موقعیت مناطق آزاد ترکیه
اکثرا  آزاد ترکیه که  مطابق نقشه فوق مناطق 
در نقاط ساحلی ترکیه قرارگرفته است، به قرار 

زیر می باشد:
آناتولی،  شرق  دنیزلی،  بورسا،  آنتالیا،  آدنا،  اژه، 
اروپا، غازی انتپ، منطقه آزاد استانبول فرودگاه 
آتاترک، استانبول )چرم و منطقه آزاد صنعت(، 
منطقه آزاد بورس اوراق بهادار استانبول، منطقه 
کایسری،  ریزه،  سامسون،  تراکیه،  استانبول 

توییتاک، دنیزلی و کوجالی.

مزایای اقتصادی در مناطق آزاد ترکیه
الف( مزایای مالیاتی:

فروش  از  حاصل  تولیدکنندگان  درآمد   
تولید  ترکیه  آزاد  مناطق  در  که  کاالهایی 
بر  مالیات  از  مالیاتی  سال  پایان  تا  می شوند 

درآمد و شرکت معاف هستند.
تولیدی  واحد  در  شاغل  کارگران    دستمزد 
را  کاالهایی  فوب  ارزش  ۸۵درصد  حداقل  که 
که در مناطق تولید و صادر می کنند، از پرداخت 

مالیات بر درآمد معاف است.
به  مربوط  شده  تنظیم  اسناد  و  معامالت   
فعالیت های تولیدکنندگان در مناطق از پرداخت 

حق تمبر و حق الزحمه معاف است.
از  آزاد  مناطق  زمین های  یا  ساختمان ها   

پرداخت مالیات بر دارایی معاف است.
 خدمات لجستیکی ارائه شده به کشورهای 

ثالث از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
که  آزاد  منطقه  استفاده کنندگان  همچنین   
قبل از تاریخ ۶/2/2۰۰۴ »پروانه بهره برداری« 
غیر از شاخه »تولید« دریافت کرده اند، معافیت 
مالیات بر درآمد یا شرکت در طول مدت اعتبار 

پروانه بهره برداری ادامه دارد.

و  میان مدت  برنامه ریزی  فرصت  ب( 
بلند مدت:

 مدت اعتبار پروانه بهره برداری
 ۵سال برای کاربران مستاجر

 2۰سال برای کاربران مستاجر سازنده
 3۰سال برای کاربرانی که محل کار خود را 

می سازند )کاربران سرمایه گذار(
 ۴۵سال برای کاربران سازنده-سرمایه گذار

 ۴9سال درخصوص اجاره و ارتفاق زمین ها و 
ساختمان ها متعلق به خزانه داری
  آزادی انتقال سرمایه و سود

فعالیت های  از  حاصل  عایدی های  و  درآمد 
آزادانه و بدون  آزاد می تواند به صورت  منطقه 

مجوز به ترکیه یا خارج از کشور منتقل شود.

پ( معافیت های صادراتی:
خاک  از  شده  فروخته  کاالهای  که  آنجایی  از 
رژیم صادراتی  مشمول  آزاد،  مناطق  به  ترکیه 
بدون  می توانند  آزاد  مناطق  کاربران  هستند، 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات 

را از ترکیه خریداری کنند. 
و  آزاد  مناطق  بین  تجارت  دیگر،  سوی  از 
کشورهای ثالث مشمول رژیم تجارت خارجی 
درخواست،  صورت  در  این،  عالوه بر  نیست. 
از  کمتر  ارزش  به  ترکیه  مبدا  با  کاالهای 
ترکیه  لیر  به  آن  معادل  یا  آمریکا  ۵۰۰۰دالر 

می توانند از رویه های صادراتی معاف شوند.

رویه  بدون  تجاری  تسهیالت  ج( 
گمرکی:

یا  ترک  کاالهای  وضعیت  آن که  سبب  به 
وارد  ترکیه  آزاد  مناطق  به  که  اروپا  اتحادیه 
شده اند تغییر نمی کند، این کاالها هنگام ورود 
به قلمروهای گمرکی ترکیه یا اتحادیه اروپا از 
حقوق گمرکی معاف هستند. همچنین کاالهای 
مبدا کشور ثالث هنگام ورود به مناطق آزاد یا 

هنگام صادرات به کشور دیگری غیر از ترکیه 
یا اتحادیه اروپا از حقوق گمرکی معاف هستند.

کشورهای  به  آسان  دسترسی  د( 
اتحادیه اروپا:

قلمرو  از  بخشی  آزاد  مناطق  که  آنجایی  از 
هستند،  اروپا  اتحادیه  و  ترکیه  گمرکی 
کاالهای در گردش آزاد را می توان با گواهی 
ارسال  اروپا  اتحادیه  کشورهای  به   A.TR
کشور  مبدا  کاالهای  گمرکی  عوارض  کرد. 
آزاد  مناطق  به  ورود  هنگام  در  نیز  ثالث 
پرداخت نمی شود. با این حال، کاالهای مبدا 
تنها  نیستند،  آزاد  گردش  در  که  ثالث  کشور 
بر نرخ های  از پرداخت عوارض گمرکی  پس 
گمرکی،  مشترک  تعرفه  در  شده  تعیین 
کشورهای  به   A.TR گواهی  با  می توانند 

اروپا ارسال شوند. اتحادیه 

ه( دیگر مشوق ها و مزایا
 مشوق ها و مزیت های ارائه شده در مناطق 
آزاد برای همه بنگاه ها صرف نظر از منشا آنها 

در دسترس است.
در  زمانی  محدودیت  بدون  می تواند  کاال   

مناطق باقی بماند.
  مدیریت فعالیت های تجاری با توجه 
به تقاضاها و شرایط بازار؛ در مناطق آزاد 
تولیدکنندگان  که  مواردی  در  مگر  ترکیه، 
تقاضا کنند، هیچ گونه اختیاری در مورد قیمت، 
کیفیت و استانداردها به موسسات و آژانس های 
مقررات  همچنین  است.  نشده  اعطا  عمومی 
در  ارزی  و  گمرکی  تعهدات  به  مربوط  قانونی 

مناطق قابل اجرا نیست.
هر  تورمی؛  حسابداری  فرصت   
قابل  ارزهای  با  آزاد ترکیه  پرداخت در مناطق 
تبدیل یا معادل آن به لیر ترکیه انجام می شود.

و  داخلی  بازارهای  به  دسترسی   
خارجی؛ برخالف اکثر مناطق آزاد دنیا، فروش 
به بازار داخلی به استثنای محصوالت مصرفی 

و پرخطر مجاز است.
و  بوروکراتیک  رویه های  کاهش   
مدیریت پویا؛ در طول فرآیند برنامه ریزی 
دارد.  وجود  حداقلی  بوروکراسی  عملیات،  و 

مناطق  خصوصی  بخش  حرفه ای  شرکت های 
آزاد را مدیریت می کنند.

آزاد  مناطق  استراتژیک؛  موقعیت   
و  اروپا  اتحادیه  بازارهای  به  نزدیک  ترکیه 
در  ترکیه  اصلی  بنادر  مجاورت  در  خاورمیانه، 
و  هستند  سیاه  دریای  و  اژه  مدیترانه،  دریای 
بزرگراه های  و  فرودگاه ها  به  آسانی  دسترسی 

بین المللی دارند.
رقابتی؛  زیرساخت  استانداردهای   
رقابت  قابل  ترکیه  آزاد  مناطق  زیرساخت های 

با استانداردهای بین المللی است.
آزاد  مناطق  تامین؛  زنجیره  مدیریت   
برای  که  شرکت هایی  برای  به ویژه  ترکیه، 
مدیریت  فرصت های  می کنند،  تولید  صادرات 
میانی  و  اولیه  مواد  تامین  در  را  تامین  زنجیره 

ارائه می دهند.

فرجام سخن
فعالین  برای  شده  ارائه  مزایای  به  نگاهی  با 
اقتصادی ترکیه نشان می دهد که این کشور، با 
درک صحیح از فلسفه وجودی مناطق آزاد در 
دنیا و همچنین با نگاهی مثبت به کارکردهای 
این مناطق در اقتصاد برونگرا و صادرات محور 
این کشور، به خوبی توانسته است شرایط بهینه 
سرمایه گذاری و فعالیت را در قالب یک پکیچ 
کامل از مزیت های قانونی، زیرساختی، ارتباطی 

و تعاملی را فراهم نماید .
رویه های  و  قوانین  در  ثبات  همچنین 
این  به  دولت  التزام  و  آزاد  مناطق  در  موجود 
که  است  کرده  فراهم  را  امکان  این  قانون، 
پیگیری  برای  اعتمادی  قابل  زمانی  پنجره 
آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  پروژه های 
موضوع  این  شود.  فراهم  سرمایه گذاران  برای 
بر خالف رویه های موجود در ایران بسیار قابل 

تامل است. 
امید است در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد 
بر  امر  مسئولین  واقعی  و  عملی  التزام  شاهد 
و  قوانین  ذاتی،  کارکردهای  وجودی،  فلسفه 
مزیت های مناطق آزاد باشیم. بی تردید ثبات در 
مهم ترین  از  یکی  قوانین  در  ثبات  و  مدیریت 
اعتماد  قابل  اقتصادی  محیط  مالک های 

می باشد.

مروری بر خدمات، مشوق ها و مزیت های مناطق آزاد کشور ترکیه:
نگاهی به مناطق آزاد ترکیه و قیاسی حزن انگیز با مناطق آزاد ایران

گزارش:
 علی جعفری

کارشناس مناطق آزاد
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آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مناطق  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
آزاد با انجام تولیدات و ایجاد اشتغال، موتور محرکه 
آنها  به  ویژه  توجه  باید  و  هستند  کشور  اقتصادی 
صورت گیرد تا جهش تولید و رونق اشتغال و توسعه 

کسب و کار عمال مشاهده شود.
حجت اهلل عبدالملکی در جمع فعاالن اقتصادی، جامعه 
اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  و  بازاریان 
داشت: مناطق آزاد باید از هر لحاظ تقویت و زمینه های 
و  رشد  تا  بیشتر  آنها  مشوق های  و  سرمایه گذاری 
عملی شدن  و  واقعی  جایگاه  به  رسیدن  و  شکوفایی 
رسالتی که بر هر منطقه آزاد تعریف شده را شاهد باشیم.
مقاومتی  اقتصاد  شعار  تحقق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و رونق تولید و اشتغال در مناطق آزاد عملی خواهد 
حوزه  مشکالت  و  مسائل  باید  نمود:  اذعان  شد، 
گمرکی، ارزی، مالیاتی و اداری در تمامی مناطق آزاد 
بررسی و براساس اولویت پیگیری و مرتفع شوند تا 

سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعال  دبیر 
اقتصادی ادامه داد: مقام معظم رهبری )مدظله( و ریاست 
جمهوری بر توسعه  سواحل مکران و بندر چابهار تاکید 
دارند و در این باره منطقه آزاد به خوبی می تواند با تکمیل 

زیرساخت ها نقش مهمی را ایفا کند.
سفر  نخستین  چابهار  آزاد  منطقه  افزود:  عبدالملکی 
کاری به مناطق آزاد بود؛ چراکه این منطقه از لحاظ 
را  ایران  می تواند  توجه  در صورت  و  مهم  راهبردی 
اینکه ریاست  از منافع زیادی بهره مند کند و ضمن 

و  کیفی  و  توسعه کمی  به  زیادی  دغدغه  جمهوری 
رفع مشکالت مناطق آزاد دارند، برای همین منظور 

اینجا حضور پیدا کردم.
مسائل  تمامی  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  مشاور 
فعاالن  و  سرمایه گذاران  پیش روی  مشکالت  و 
زمان بندی  و  اولویت  براساس  را  چابهار  اقتصادی 
آمادگی  اعالم  شخصا  و  می کنم  مرتفع  و  پیگیری 

کمترین  و  مرتفع  تا  اعالم  را  موارد  همه  می کنم 
مشکالت و موانع سر راه تولید داشته باشیم.

حوزه  به ویژه  مردم  مشکالت  برای  داد:  ادامه  وی 
موارد  پی حل  در  شبانه روز  و  نمی شوم  تولید خسته 

مطرح شده از سوی تولیدکنندگان هستم.
آزاد  مناطق  شورایعال  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین در بازید از 

واحد تولیدی آریا پروفیل گفت: این شرکت با ظرفیت 
تولید ۱۰۰هزار تن انواع لوله های صنعتی گاز و لوله های 
پیکره  در  اشتغال ۸۰نفر  با  پروفیل  و  فوالدی  مقاطع 
صنعتی منطقه آزاد چابهار در حال تولید است و خوشحال 

هستیم این چنین فعاالنی در چابهار حضور دارند.
اقتصادی،  فعاالن  از  شماری  گزارش،  این  براساس 
چابهار  آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  و  بازاریان  جامعه 
نیز لحاظ شدن مالیات بدون اطالع سرمایه گذار، اخذ 
ارزش افزوده ۹درصد، قوانین دست و پاگیر و مزاحم 
برق،  زیرساخت  نبود  وزارتخانه ها،  برخی  صادر شده 
آب، تلفن و اینترنت و جاده ترانزیتی برای حمل و نقل، 
حوزه  برای  حمل و نقل  ناوگان  نبود  فرودگاه، 
گردشگری و سرمایه گذاری و فعالیت بهتر اقتصادی 
را ازجمله مشکالت پیش رو عنوان و خواستار پیگیری 

و رفع مشکالت شدند.
مشاور  عبدالملکی  حجت اهلل  است،  گفتنی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
گمنام  شهدای  به  چابهار،  به  سفر  در  اقتصادی 
پروژه های  و  حاشیه نشین  مناطق  از  و  احترام  ادای 
حاشیه نشینی،  مسکن  واحدی  هزار  ساماندهی 
توسعه  پتروشیمی  شهرک  علی )ع(،  امام  بیمارستان 
و  بهشتی  شهید  بندر  توسعه ای  طرح  مکران،  نگین 
فرهنگی،  فعاالن  با  نشست  در  و  بازدید  کالنتری 
حجت  با  و  شرکت  گردشگری  پژوهشی،  و  علمی 
تشیع  اهل  امام جمعه  موسوی  سیدمحمد  االسالم 
اهل سنت  امام جمعه  عبدالرحمن مالزهی  مولوی  و 

دیدار و گفت وگو کرد.

یادداشت

نقش توسعه صنایع 
دریایی در تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی وجوب افزایش مشوق های سرمایه گذاری 
در جهت رشد و شکوفایی مناطــق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد:

7 گزارش

یادداشت: 
خاطره خانی

و  منطقه اي  و  جهانی  گوناگون  بحران هاي  که  درحالی 
است  افزایش  درحال  مسئوالن  اختیار  از  خارج  تحوالت 
و تصمیم گیري براي مدیران حوزه هاي مختلف اقتصادي 
بر  تکیه  است؛  همراه  فراوانی  مشکالت  با  صنعتی  و 
که  است  گزینه اي  تنها  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست هاي 
می تواند تامین کننده رشد پویا و مبتنی بر زیرساخت هاي 

گسترده و منابع غنی و استعدادهاي درونی کشور گردد.
بهبود  هدف  با  که  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست هاي 
شاخص هاي اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
2۰ساله و با رویکردي جهادي، انعطاف پذیر، فرصت ساز، 
گردیده،  ابالغ  و  تدوین  برونگرا  و  پیشرو  درونزا،  مولد، 
و  مسئوالن  تمام  فراروي  باید  که  است  روشنی  چراغ 

تصمیم گیران کشور قرار گیرد.
افزایش  راهبردي،  خدمات  و  محصوالت  تولید  بر  تاکید 
کاهش  رقابت پذیري،  تقویت  بهره وري،  رشد  اشتغال، 
وابستگی به سایر کشورها و افزایش صادرات را می توان 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست  مولفه هاي  مهم ترین  زمره  در 
صنایع  به  توجه  لزوم  می توان  اساس  همین  بر  برشمرد. 

دریایی را در چارچوب این سیاست ها قلمداد کرد.
رقابت  در  خاص،  شرایط  داشتن  دلیل  به  دریایی  صنایع 
در  نظر  این  از  و  بوده  بین المللی  معتبر  تولیدکنندگان  با 
کشور داراي شرایط منحصربه فردي است. تولیدات اندکی 
در کشور وجود دارد که از نظر عواملی مانند کیفیت، زمان 
با تولیدکنندگان رده اول  و قیمت محصوالت، در رقابت 
بین  در  محصوالت  این  دیگر،  طرف  از  باشند.  جهانی 
شناسایی  راهبردي  محصوالت  زمره  در  کشورها،  سایر 
شده، مورد حمایت کامل دولت ها قرار گرفته و از راه هاي 
دولت ها  توسط  محصوالت،  این  خرید  بازار  مختلف، 

حمایت می گردد.
متاسفانه در شرایطی که صنایع دریایی از ده ها سال قبل به 
عنوان صنایع استراتژیک در برنامه هاي توسعه اقتصادي 
اما  نموده اند،  پیدا  را  ویژه اي  و  جایگاه مشخص  کشورها 
هیچ گاه این صنایع در کشور ما به صورت جامع مورد توجه 
از  بسیاري  در  گرفته  اقدامات صورت  است.  نگرفته  قرار 
موارد ناشی از همت و شناخت موردي و موضعی اشخاص 
بوده و حرکت هاي انجام شده، پس از جابه جایی اشخاص، 
مغفول و معطل مانده اند. از طرف دیگر جزیره اي بودن و 
عدم جامعیت اقدامات صورت گرفته را باید به عنوان دلیل 

دیگري بر توقف این اقدامات در نظر گرفت.
توسعه  از  حمایت  قانون  به  می توان  نمونه  عنوان  به 
اقدامات  نتیجه  در  قانون  این  نمود.  اشاره  دریایی  صنایع 
در  دریایی  صنایع  متخصصان  از  جمعی  پیگیري هاي  و 
دهه ۱3۸۰ به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و به 
رغم تصویب آیین نامه اجرایی آن در سال ۱3۸۸، متاسفانه 
این قانون همچنان اجرایی  از  تاکنون بخش هاي زیادي 
سایر  و  فوق  قانون  تجربه  دیگر،  عبارت  به  است.  نشده 
صنایع  اهمیت  که  زمانی  تا  داده  نشان  مشابه  اقدامات 
دریایی به عنوان یک صنعت راهبردي، در باور دولتمردان 
ماندن  معطل  شاهد  باید  همچنان  نگردد،  نهادینه  کشور 
بدون  باشیم.  صنعت  این  در  کشور  عظیم  ظرفیت هاي 
تردید باور فوق، تنها از طریق شناخت نسبت به اهمیت و 
تاثیر صنایع دریایی در پیشبرد اهداف دولت حاصل خواهد 

شد.
در  دریایی  صنایع  اهمیت  و  نقش  است  ضروري  بنابراین 
فعال  حوزه هاي  در  کشور  توسعه  کالن  اهداف  گسترش 
از  استفاده  تولیدي،  مانده  معطل  ظرفیت هاي  نمودن 
فرصت هاي بین المللی، محرومیت زدایی از مناطق ساحلی، 
ارتقاي ظرفیت هاي موجود در سواحل مکران، فراهم کردن 
زمینه هاي توسعه اقتدار دریایی و فراهم نمودن فرصت هاي 

شغلی، مورد توجه و شناسایی دولتمردان قرار گیرد.
به  کشور  نیاز  بازار  از  داخلی  صنایع  سهم  تخصیص 
محصوالت صنایع دریایی، تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال 
خواهد  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  اهداف  از  یکی  عنوان  به 
در  دریایی  صنایع  راهبردي  برنامه  براساس  داشت. 
دریایی  صنایع  در  مناسب  سرمایه گذاري  با  افق ۱4۰4، 
می توان ساالنه 2۱هزار شغل پایدار ایجاد نمود. با عنایت 
موجب  کشتی سازي،  در صنایع  نفر  هر  اشتغال  اینکه  به 
فعال  شد؛  خواهد  مرتبط  صنایع  در  3نفر  حدود  اشتغال 
در  ساالنه  دریایی،  صنایع  در  موجود  ظرفیت هاي  کردن 

حدود ۸۰هزار شغل ایجاد خواهد نمود. 
سواحل  به ویژه  کشور  جنوبی  سواحل  در  اشتغال  ایجاد 
با  مکران، موجب محرومیت زدایی در این مناطق بوده و 
ارتقاي سطح کیفی زندگی در این مناطق، امنیت سواحل 
را نیز افزایش می دهد. اختصاص بخشی از بازار نیاز کشور 
صنایع  به  تجاري  حوزه هاي  در  دریایی  محصوالت  به 
دریایی داخلی و فعال سازي ظرفیت هاي موجود، می تواند 

سبب اشتغال بسیاري از متخصصان و کارشناسان باشد.
مشخص  اهداف  تحقق  در  دریایی  صنایع  توسعه  نقش 
اشتغال  رشد  گرفتن  نظر  در  با  مقاومتی،  اقتصاد  در  شده 
پایدار و جلوگیري از خروج ارز و توسعه صنایع جانبی قابل 
موجود  ظرفیت هاي  کردن  فعال  بی شک  است.  مشاهده 
زیربنایی دولت  اهداف  پیشبرد  در صنایع دریایی در جهت 
بوده و زمینه هاي توسعه دریامحور، رشد اقتصادي و جذب 
سرمایه هاي خارجی در صنایع داخلی را فراهم خواهد ساخت. 
صنایع دریایی با بهره گیري از زیرساخت مناسب، نیروي کار 
توانایی  کشور،  داخل  در  محصوالت  مناسب  بازار  و  ارزان 
ارزش آفرینی براساس مبانی اقتصاد مقاومتی را خواهد داشت.

در پایان، برخی از راهکارهاي پیشنهادي به منظور توسعه صنایع 
دریایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

صنایعی  عنوان  به  دریایی  صنایع  گرفتن  نظر  در   
راهبردي در راستاي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی.

 برنامه ریزي براي تحقق اهداف مشخص شده در سند 
جامع توسعه دریایی کشور. 

تعمیر  و  داخلی ساخت  نیاز  بازار  از   تخصیص بخشی 
شناور به سازندگان داخلی.

 تامین مالی و تسهیل ساخت و تامین مواد و تجهیزات 
و مورد نیاز محصوالت صنایع دریایی. 

منظور  به  دریایی  صنایع  در  رکود  فرصت  از  استفاده   
فنی  دانش  انتقال  و  مطرح  کشتی سازان  همکاري  جلب 

پیشرفته به کشور.

اسالمی  جمهوری  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  سال ۱372  در  ایران 
تایید  مورد  نگهبان  شورای  سوی  از  و  رسیده  تصویب 
قرار گرفته است. بی شک مناطق آزاد تعریف بین المللی 
دارد و نمی توانیم مناطق آزاد را در داخل کشور محصور 
سمت  به  رفتن  جز  راهکاری  هیچ  و  نماییم  تعریف  و 

تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده 
که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و 
به سمت تسهیل گری در راستای تولید و صادارت حرکت 
کنند. زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، 
نگاه بر این محور بود که یک شخص در منطقه آزاد حضور 
داشته باشد و وقتی که در مقابل طرف های داخلی و خارجی 
برای مذاکره قرار می گیرد، همه اختیارات را داشته باشد، بر 
همین اصل است که در یکی از بندهای قانون )ماده27 قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین ماده65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور( مشاهده می کنیم که کلیه 
دستگاه های اجرایی به جز سیستم های امنیتی و انتظامی باید 
کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض 
نمایند، ولی این قانون تاکنون به طور کامل انجام نشده است. 
از این رو است که تاکید می شود که قانون مناطق آزاد باید 
پیدا شود و اعتقاد بر این است که تاکنون بیشتر از 3۰درصد 
از قانون مناطق آزاد در کشور اجرا نشده است . منتقدین بر 
این باورند که قانون مناطق آزاد مشکل دارد، در صورتی که 
پیاده سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون؛ اختیاراتی که 
به هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد داده شده 
به همین خاطر است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره سازمان ها را هیات دولت منصوب می کند و 
طبق قانون، رئیس جمهور حکم مدیرعامل را صادر می کند؛ 
این نکته بسیار مهم است که در سطح رئیس جمهور کشور 

با این موضوع در قانون برخورد شده است.

 زیرساخت ها؛ 
چالشی از ابتدا تاکنون در مناطق آزاد

آزاد  مناطق  در  تاسیس  بدو  از  که  مشکالتی  از  یکی 
هستیم،  آن  شاهد  هم  همچنان  و  داشته  وجود  کشور 
آزاد  منطقه  در  مثال  عنوان  به  است.  زیرساخت ها  بحث 
جبل علی کلیه هزینه های تاسیس و تکمیل زیرساخت ها 
را دولت امارات پرداخت کرده است، درحالی که در ایران 
این اتفاقات را شاهد نبوده ایم و مناطق در ابتدا با صدور 
مجوز برای واردات و اخذ عوارض از این مسیر، سعی در 
تامین هزینه های خود خصوصا زیرساخت ها کردند. البته 
باید این نکته را ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در 
کشور انجام می شود و یک سهمی از این واردات به سمت 
مناطق آزاد جذب می شود و موضوعی که مدنظر منتقدین 
است و می گویند چرا واردات در این مناطق انجام شده، 
باید گفت که از ابتدا تمهیدات الزم را به عمل نیاوردیم که 
هزینه های زیرساخت ها را دولت تامین کند تا بار تامین این 
هزینه های سنگین را بر دوش مناطق آزاد نیندازیم؛ چراکه 
ایجاد فرودگاه، جاده و پل در طول ۱5 تا 2۰سال برگشت 
سرمایه دارد و امکان برگشت باسرعت وجود ندارد و به 
همین دلیل با اعتبارات بانکی نمی توان زیرساخت ایجاد 
کرد. جاده، فرودگاه، بندرگاه، پل و... زیرساخت هستند، برای 
همیشه و ماندگاری طوالنی مدت دارد و به هیچ عنوان 
ایجاد آن برای سیستم خارج از دولت مقرون به صرفه نیست 
و باید دولت ها زیرساخت ها را ایجاد نمایند، نه سرمایه گذاری 
به شکل بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی. به همین 
منظور هم در پروژه های زیرساختی باید وام های درازمدت و 
فاینانس انجام شود، چون فاینانس وام تجاری نیست و در 

همه جای دنیا نرخ سود آن بسیار پایین است.

مهم ترین بحث در مناطق آزاد در دنیا قیمت تمام شده 
تعیین می کند که شما چه چیزی  این موضوع  و  است 
آزاد  مناطق  در  نسبی   مزیت های  کنید؛  تولید  می توانید 
نسبی  مزیت های  که  کنیم  تالش  باید  است،  متفاوت 
مناطق آزاد به واسطه مشاوران متخصص و قدرتمند، به 

زیربناهای اقتصاد کشور تبدیل شود.

 تحول اقتصادی و معیشتی
با توسعه تولید و صادرات

نام سال  به  سال جاری که توسط مقام معظم رهبری 
شده  نامگذاری  اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  » تولید، 
در  تحول  شاهد  شود،  محقق  شعار  این  چنانچه  است، 
بخش های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، بهبود اوضاع 
افزایش  بانکی،  نظام  در  مثبت  تغییر  مردم،  معیشتی 
دیگر  مثبت  اتفاق های  و  تورم  کاهش  پول،  ارزش 
تولید، رشد  نتایج رونق  از مهم ترین  بود. یکی  خواهیم 
اقتصادی و رونق اقتصادی است. رشد اقتصادی کشور 
امر  این  به  توجه  و  است  داخلی  تولید  توسعه  گرو  در 
سبب اشتغال زایی و توسعه ظرفیت های داخلی می شود؛ 

خصوصا اگر این تولیدات دانش پایه باشند. 
بر همگان روشن است که تحریم ها و محدودیت های 
به  داخلی  تولید  برای  را  فراوانی  مشکالت  بین المللی، 
این شرایط عبور کرد.  از  به نحوی  باید  و  آورده  وجود 
رشد اقتصادی کشور در صورت رونق تولید داخلی محقق 
می شود که نتیجه آن اشتغال زایی و رشد پتانسیل های 

داخلی در حوزه های مختلف صنعتی می باشد.
برای بهتر به نتیجه رسیدن در این مسیر، باید تولیدکنندگان 
توسط دولت حمایت شوند، به عنوان مثال اعطای وام های 
کارگاه های  توسط  پرداختی  مالیات  یا کاهش  و  کم بهره 
تولیدی می تواند از مشکالت این کارگاه ها تا حد زیادی 
بکاهد. همچنین برای جهش دادن به تولید داخلی، الزم 
است نظام بانکی کشور سامان داده شود  و به جای نگاه 
تجاری بر تسهیالت اعطایی، رویکرد حمایتی داشته باشیم. 
مهم ترین تهدید برای رونق فعالیت های اقتصادی، بحث 
قاچاق کاال به داخل کشور است که می تواند تولید داخلی را 
از پا درآورد. بنابراین الزم است اقدامات الزم برای مقابله با 

قاچاق کاال صورت گیرد.

 گذر از تحریم ها
با بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد

ظرفیت های  بر  تکیه  با  که  هستند  مبادی  آزاد  مناطق 
ایجاد شده در سه دهه در این مناطق، می توان به عنوان 
بین المللی  تجارت  و  اقتصادی  توسعه  در  کشور  بازوان 
ظرفیت های  این  از  همسایه  کشورهای  محوریت  با 
این  که  موثری  نقش  به  عنایت  با  و  برد  بهره  بالقوه 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  جذب  در  مناطق 
دارند، می توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع 
مختلف  حوزه های  در  خارجی  کشورهای  با  مشترک 
شرکای  غیره،  و  ترانزیت  تجاری،  تولیدی،  صنعتی، 
تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان 
بحران های اقتصادی از پتانسیل های آنها در کمک به 

اقتصاد کشور بهره گیری کرد.
گذرگاه های  می توانند  تحریم  دوران  در  آزاد  مناطق 
مهمی در کشور در جهت بی اثر کردن تحریم ها باشند 
و با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در این مناطق 
می توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم ها 
را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با 

محوریت تولید و ترانزیت کاال بدل نمود.
باید توجه داشت مناطق آزاد عالوه بر مزیت های قانونی 
و  ورود  امکان  و  گمرکی  مالیاتی،  معافیت  همچون 
خروج سرمایه خارجی، از ویژگی های دیگری همچون 
با  همجواری  ژئوپلیتیک،  و  جغرافیایی  موقعیت های 
کشورهای همسایه، انجام تبادالت تجاری قابل توجه با 
این کشورها، استفاده سرمایه گذاران خارجی و شناسایی 
برخوردار  کشورها  آن  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
هستند که می توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع 

و  تقویت  با  و  کنند  بازی  تحریم ها  از  ناشی  معضالت 
تسهیل فرآیند های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا 
بهترین  از  یکی  سرمایه گذاری ها،  کاهش  از  جلوگیری 

ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی می باشند.
افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا 
در بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از 
سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد 

می توانند نقش بی بدیلی در این خصوص ایفا کنند. 
به  دستیابی  روش های  مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق 
بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ 
تسهیل گر  باید  مناطق  این  بر  حاکم  قوانین  سویی  از 
تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند. 

بی تردید برای آن که مناطق آزاد بتوانند به اهداف فوق دست 
پیدا کنند، ضرورت هایی وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک 
اجماع کلی صورت گیرد که این مناطق بتوانند در بی اثر 
کردن تحریم ها و همچنین توسعه اقتصادی کشور نقش 
بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور 
قطع دستگاه ها و سازمان ها از دخالت خود در مناطق آزاد 
کم می کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی نگیری هایی 
بعضا  موانعی که  روبه رو هستند؛  آن  با  مناطق  است که 
قرار  آزاد  مناطق  حرکت  مسیر  در  اجرایی  دستگاه های 
می دهند، دستگاه هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید 
یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا 
نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی 
شبکه های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و... می بایست 
به صورت یکپارچه تحت لوای سازمان های مناطق آزاد قرار 
بگیرند؛ ماده ۱۱2 قانون برنامه پنجم و ماده 65 قانون احکام 
مدیریت  تا  کنند  اجرا  را  توسعه کشور  برنامه های  دائمی 
یکپارچه در این مناطق تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا 

هر اقدامی در مناطق آزاد امکان پذیر است. 

معافیت های مالیاتی و گمرکی، مزیت های از 
بین رفته مناطق آزاد

زمان  در  آزاد کشور  مناطق  که  نیست  پوشیده  بر کسی 
تاسیس از کمترین زیرساخت ها، امکانات زیربنایی، خدماتی 
تکمیل  نیازمند  نیز  همچنان  و  بوده  برخوردار  رفاهی  و 
زیرساخت ها هستند و این درحالی است که در دولت ها و 
دوره های مختلف مجلس شورای اسالمی، اعتباری از محل 
بودجه عمومی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز 
این مناطق تخصیص و  سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز و تکمیل و 
نگهداری زیرساخت ها آن گونه که در مناطق آزاد کشورهای 
همسایه تدارک دیده شده است، برعهده خود سازمان های 
مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی شان گذاشته شده 
شده  داده  اختیار  سازمان ها  این  به  تنها  میان  این  در  و 
است که بر اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر معافیت 
مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات 
کاال، شرایط اولیه و بالقوه ای را برای پذیرش سرمایه گذاری 
همین  محل  از  همزمان  و  آورند  فراهم  مناطق  این  در 
درآمد  کسب  اقتصادی،  فعالیت های  یا  سرمایه گذاری ها 
نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت ها 
و یا نگهداری آنان کنند. لذا سازمان های مناطق عمدتا با 
تکیه بر این دو عامل می توانند مزیت هایی را برای جذب 
سرمایه گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه 

مهیا نمایند. 
محدودیت های  اخیر  سال های  طی  دیگر  سوی  از 
عوارض  و  حقوق  معافیت  مزیت  بخش  در  شدیدی 
فعال  مزیت،  آن  که  به حدی  ایجاد شده،  کاال  واردات 
برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم رنگ شده است. 
به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که 
فعاالن اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، »معافیت 
مالیاتی« بود که این معافیت هم درحال رخت بر بستن 
از مناطق است؛ چراکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده از 
۱3دی ماه۱4۰۰ به طور کامل از مناطق آزاد حذف شد!

از  دقیق  اطالع  با  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  همچنین، 

معافیت مالیاتی 2۰ساله بر درآمد در این مناطق و اعتماد به 
آن، طی چند سال گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی 
را در مناطق آزاد به انجام رسانده اند که امروز زمزمه های 
تقلیل آن به 5سال به گوش می رسد!!! با شرایط پیش آمده، 
آیا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد 
کردند و سرمایه شان را به مناطق دور افتاده و عمدتا محروم 
کشور به امید برخورداری از مزایای قانونی آورده اند، نیست؟!
موافقین ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید 
جلوگیری  شعار  با  یا  قانونی  بستن خالءهای  تصور  به 
فعاالن  از  بیشتر  مالیات  اخذ  دنبال  به  مالیاتی،  فرار  از 
اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید 
توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیرقابل 
که  قوانینی  به  عمومی  اعتماد  دادن  دست  از  جبران 
قبال تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار 
سرمایه اجتماعی که می توان با آن سرمایه گذاران را به 
قانون  موجب  به  کشور  از  نقطه  هر  در  سرمایه گذاری 

مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست. 
این  که  هستند  متفق القول  امر  این  بر  کارشناسان 
تخریب، به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی 
پایبندی  عدم  بی تردید  زیرا  بود؛  خواهد  بخش  این  از 
به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه، نشانه ای 
فعاالن  و  به سرمایه گذاران  قبال  آنچه  به  بی تعهدی  از 
ذهن  در  شده،  داده  وعده  قانون  موجب  به  اقتصادی 
تلقی  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  و  مخاطبان 
خواهد شد و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق 
افزایش و بی اعتمادی را  آزاد، بلکه در کشور به شدت 
رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن زمینه 

جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.
از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست 
رفتن درآمدهای سازمان های مناطق آزاد از محل صدور 
مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قراردادهای 
فعالیت  از  فعالیت و سایر درآمدهایی که  به مجوز  منتج 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می گردد، خواهد 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه گذاران  شد. 
از  ناشی  که  سازمان ها  این  درآمدهای  آزاد،  مناطق  به 
فعالیت های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد 
بود، کاهش یافته و عمال درآمد دولت کاهش خواهد یافت. 
به این دلیل که سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  به موجب  دولت 
توسعه عهده دار مسئولیت های دستگاه های اجرایی مستقر 
اداره  چگونگی  قانون  ماده )یک(  موجب  به  همچنین  و 
مناطق مناطق آزاد عهده دار عمران و آبادانی منطقه خود 
می باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد 
سازمان های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه 
متبوعه قابل به دفاع می دانند؛ لذا حذف معافیت های مالیاتی 
سازمان های  در  دولت  درآمدهای  رفتن  دست  از  موجب 
عالوه بر  خود  نوبه  به  این  و  شد  خواهد  نیز  آزاد  مناطق 
اینکه موجودیت سازمان های مناطق را به تدریج از بین 
خواهد برد ، بار هزینه ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه 
خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از محل مالیات 
تامین می گردد ، خواهد نمود. درواقع با این کار دور تسلسلی 
ایجاد خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت 
مالیات افزایش، ولی در بخش سازمان های مناطق کاهش 
می دهیم؛ اما هزینه های ساخت، تکمیل ، تجهیز و نگهداری 

زیرساخت های مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.

بررسی ضرورت ها و چالش های مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی کشور:

شکست اعتماد سرمایه گذاران با حذف معافیت ها و مشوق های مناطق آزاد

گزارش: 
فریبا شیخی
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قشم

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:

اهتمام کمیسیون عمران مجلس جهت 
راه اندازی ابرپروژه پل خلیج فارس قشم

در جلسه کارگروه طرح تفصیلی ماده 8 به ریاست افشار فتح الهی انجام شد:

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

با هدف مدیریت بحران سامانه های بارشی صورت گرفت:

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون وزیر علوم مطرح شد:

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: »نمایشگاه شهریما« فرصتی برای 
ارائه دستاوردهای مردم جزیره به هموطنان و گردشگرانی 

است که در ایام جام جهانی به قشم سفر می کنند .
ایوب زارعی اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه، 

تداوم  در  محلی  جامعه  جمعی  مشارکت  و  هم افزایی 
دیدگاه های دکتر فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم در مورد استفاده از ظرفیت های 
بین  نزدیک  ارتباط  و  توسعه جزیره، همکاری  در  مردمی 
شهرداری ها، دهیاری ها و توانمندی های ساکنان جزیره در 

راستای عمل به اهداف دولت سیزدهم است.
وی با اشاره به این موضوع که تحول اقتصادی جزیره از 
کرد:  تاکید  می گذرد،  گردشگری  صنعت  توسعه  مجرای 
میراث فرهنگی در جزیره ای با قدمت هزاره، نخستین دروازه 
این گذرگاه است که با بازآفرینی و به فناوری نزدیک کردن 
این پتانسیل، می توانیم تحولی شگرف در دومین صنعت 

درآمدزای حال حاضر جهان، در این منطقه ایجاد کنیم.
به گفته زارعی؛ تلفیق این نمایشگاه با برنامه های رویداد 
جشنواره  و  کتاب  هفته  برنامه های  و  قطر  جام جهانی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  همکاری  با  جزیره  تئاتر 

گردشگری، آغازگر حرکتی مشارکتی برای ارائه کیفیت 
بهتر به مخاطبان است.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
همچنین  نمایشگاه  این  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه 
روستاها  در  فعالیت  گزارش ۱۷۰روز  ارائه  برای  فرصتی 
آن  در  که  است  یامال  هم آفرینی  کارگاه های  عنوان  با 
با  برخورد  شیوه  تا  برندسازی  از  متنوعی  آموزش های 

گردشگران داخلی و خارجی آموزش داده شد.
وی افزود: حاصل این آموزش ها در قالب کسب وکارهای 
جدیدی در نمایشگاه شهریما رونمایی می شود تا ضمن 
فرهنگی  آمایشگاه  محلی،  جامعه  بدنه  در  اعتمادسازی 

و نمایشگاهی نوآورانه را به بازدیدکنندگان عرضه کند.
گردشگری  خدمات  حوزه  در  شبکه سازی  از  زارعی 
آموزشی  کارگاه های  اهداف  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
بسته های  عرضه  و  تهیه  نمود:  اذعان  و  کرد  یاد  یامال 

سرمایه گذاری برای جامعه محلی در چارچوب نمایشگاه 
ظرف  که  شبکه سازی هاست  این  پایانی  حلقه  مذکور، 
برای  آزاد قشم  از سوی سازمان منطقه  چند ماه گذشته 

مردم جزیره برنامه ریزی و اجرایی شده است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه 
جلوه ای از فرهنگ و سنت های جزیره است که در تاروپود 
تمامی بخش ها از فونت و طراحی تا ارائه محصوالت و 
برنامه ها رسوخ کرده و براساس دانش تاریخی جزیره و 

باهدف ساخت برندی پایدار طراحی شده است.
عرضه  ۴۰غرفه  با  شهریما«  »نمایشگاه  است،  گفتنی 
اقوام  محصوالت  ۱۷غرفه  جزیره،  روستایی  محصوالت 
مختلف ایران  زمین، ۴۰اجرا و باززنده سازی آیین های محلی، 
۲۰سخنرانی آنالین، ۳۰کارگاه آموزشی یامال و پخش زنده 

مسابقات جام جهانی قطر ۲۰۲۲، درحال برگزاری است.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از 
و پل های سطح  کانال ها، مسیل ها  برای الیروبی  اقدام 
شهر قشم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال به  منظور 
مدیریت بحران سامانه های بارشی تا پایان سال خبر داد.
اقدامات  انجام  لزوم  به  اشاره  با  شریفی نژاد  شریف 
سال  نیمه دوم  در  بارندگی  وقوع  صورت  در  پیشگیرانه 
پاییزی، ۱۵کانال آب در سطح  با شروع روزهای  گفت: 
شهر که وظیفه انتقال آب های سطحی به دریا را دارند، 
با تالش نیروهای این مدیریت الیروبی شده و تا پایان 

آبان ماه ۳کانال باقی مانده نیز الیروبی می شوند.
وی افزود: در این پروژه که با اعتبار یک میلیارد ریالی 
و  آب  جریان  مسیل  دو  الیروبی  است،  انجام  درحال 
تمامی پل های سطح شهر قشم نیز به اتمام رسیده است.
به گفته شریفی نژاد؛ روزانه ۵نیروی مدیریت امور شهری 
به مدت دو ماه در  آزاد قشم  و روستایی سازمان منطقه 
قشم  شهر  سطح  پل های  و  مسیل ها  الیروبی  عملیات 

مشارکت دارند.
آزاد قشم  منطقه  روستایی سازمان  و  امور شهری  مدیر 

در پایان ضمن اعالم آماده باش نیروهای این مدیریت به 
دلیل اعالم هشدار سطح زرد در روزهای آتی، خاطرنشان 
مدیریت  آماده  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مجموعه  کرد: 
از  ناشی  بحران  و  حادثه  هرگونه  برای  خدمات  ارائه  و 

بارندگی و سیالب های احتمالی است.
گفتنی است، در عملیات مذکور تمامی کانال های موجود 
مسافری  بندر  چابهار،  محله  قشم،  شهر  قدیم  بافت  در 
بلوارهای خلیج فارس، هنگام  شهید ذاکری، سید مظفر، 

و جمهوری اسالمی به طول هزار متر الیروبی شده اند.

در نشست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری؛ بر برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های دانش بنیان 

و نخبه محور در جزیره قشم با محوریت پارک زیست  فناوری 
خلیج فارس )قشم( تاکید شد.

افشار فتح الهی در این جلسه اظهار داشت: تقویت و توسعه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان با رویکرد حمایت از نخبگان 
کشوری و دانشگاهی با اولویت رفع نیازها و توسعه منطقه، 

یکی از برنامه های دارای اولویت منطقه آزاد قشم است.
نیازمند تولید علم و  افزود: در جزیره قشم به شدت  وی 
اجرای طرح ها مورد  بتواند در چرخه  دانشی هستیم که 
منظور  این  برای  و  و عملیاتی شود  گرفته  قرار  استفاده 
حلقه  به عنوان  می تواند  زیست  فناوری  پارک  مجموعه 

اتصال دانش و حوزه اجرا ایفای نقش کند.
سرمایه گذاران  حضور  از  استقبال  با  ادامه  در  فتح الهی 
برای توسعه فعالیت های دانش بنیان و  بخش خصوصی 

دانشگاهی جزیره، اذعان کرد: امیدواریم با همکاری تمام 
بخش ها و دستگاه های دولتی بتوانیم اعتبار خوبی برای 

سرعت بخشیدن به رشد علمی منطقه جذب نماییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه های سنتی و منسوخ 
 شده در حوزه های مختلف به بهانه تولید و اشتغال قابل قبول 
نیست و برنامه ریزی خوبی برای توسعه فعالیت شرکت و 
مجموعه های دانش بنیان جهت استفاده از دانش روز و کمک 
به توسعه متوازن، پایدار و سریع منطقه صورت گرفته است.

براساس این گزارش، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه گفت: دانش بنیان ها 
ارتباطی میان عرصه های علم و صنعت  می توانند حلقه 
ارتباط بین اقتصاد، صنعت، دانشگاه و  ایجاد  با  باشند و 

مراکز علمی-تحقیقاتی را ایجاد کنند.
خلیج فارس  زیست فناوری  پارک  خیرالدین، مجموعه  علی 
توسعه  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت های  دارای  را  )قشم( 
فعالیت های دانش بنیان و دانشگاهی دانست و افزود: امیدواریم 
با برنامه ریزی بتوان زمینه حضور نخبگان علمی، دانشگاهی 

و سرمایه گذاران بخش خصوصی در این منطقه فراهم کرد.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
موقعیت  به واسطه  قشم  جزیره  کرد:  تاکید  پایان  در 
با  که  است  بسیاری  ظرفیت های  دارای  استراتژیک 
فعالیت های  توسعه  عالوه بر  دانشگاهی  نخبگان  حضور 
دانش بنیان در منطقه می توان برای پیشرفت حوزه های 
مختلف علمی و اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود 

کیفیت زندگی ساکنان جزیره تالش نمود.

طرح تفصیلی شهر سوزا جزیره قشم به تصویب رسیدطرح تفصیلی شهر سوزا جزیره قشم به تصویب رسید
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جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان هرمزگان 
با انتشار نامه ای به آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهوری از اقدامات و 

فعالیت های یک ساله سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر کردند.
جامعه دانشگاهی استان هرمزگان در این نامه، انتصاب مدیران 
حادق و کارآمد در دولت انقالبی سیزدهم و همچنین اقدامات 
صورت گرفته جهت ایجاد زیرساخت ها برای رسیدن پیشرفت 
توام با عدالت را زمینه ساز پیشرفت و توسعه پایدار کشور دانسته اند.

استان هرمزگان  دانشگاه های  اعضای هیات علمی  و  اساتید 
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به ویژگی های خاص و 
استراتژیک جزیره قشم، از انتصاب افشار فتح الهی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مدیری 
شایسته، مومن، جهادی، مردمی و خواستار عدالت،  قدردانی کردند.

دانشگاهیان استان هرمزگان همچنین اقدامات صورت گرفته در 
یک سال گذشته در مدیریت منطقه آزاد قشم به ویژه جلوگیری 
از فروش زمین و بازگرداندن بیش از ۵۰۰هکتار از اراضی جزیره 
قشم به ارزش بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال به بیت المال را اقدامی 

ارزشمند جهت احقاق حقوق مردمی برپایه عدل دانستند.
اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان هرمزگان در 
بخش پایانی این نامه از اقدامات و فعالیت های مردمی و ضدفساد 
مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در یک سال گذشته تقدیر نمودند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مردمی جزیره جهانی قشم 

»شهریما« خبر داد.
به گزارش اخبار مناطق آزاد، افشار فتح الهی با اعالم این خبر 
گفت: این نمایشگاه، رویدادی مردمی و ملی می باشد که با 
حضور فعاالن گردشگری، اقتصادی و کنشگران اجتماعی 

و جامعه محلی برای اهدافی چندگانه طراحی شده است.
به  نمایشگاه می توان  این  اهداف کالن  از  داد:  ادامه  وی 
جذب سرمایه، شبکه سازی، توانمندسازی، نوآوری اجتماعی 

و امادگی برای پذیرایی از گردشگران نوروزی اشاره نمود.
نمایشگاه  قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
»شهریما« از ۲۹آبان ماه الی ۸آذرماه همزمان با هفته کتاب 
و کتابخوانی و جشنواره استانی تئاتر در قشم برگزار می گردد.
فصل  آغاز  با  نمایشگاه  این  برگزاری  تقارن  فتح الهی، 
گردشگری در جنوب کشور و همچنین برگزاری مسابقات 

جام جهانی فوتبال از دیگر نکات مثبت این رویداد برشمرد.
وی درخصوص گستره حضور غرفه ها در »شهریما« اظهار 
داشت: صنایع دستی و کسب کارهای محلی، تشکل های 
استارتاپ ها،  مراکز علمی،  و  دانشگاه ها  مردمی،  و  صنفی 
انتشارات و تولیدات فرهنگی، فرصت های سرمایه گذاری، 
غذا و نوشیدنی ازجمله مهم ترین غرفه های برپا شده در این 

نمایشگاه خواهند بود.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، موسیقی محلی و آیینی، باززنده سازی آیین های 
محلی، کارگاه های آموزش تجربی، نمایش خیابانی، پخش 
زنده مسابقات جام جهانی، ارائه فرصت های سرمایه گذاری و 
پروژه های مهم پیشرفت محلی نیز از مهم ترین رویدادهای 

این نمایشگاه هستند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از برقراری پرواز قشم- دوحه با همکاری سازمان هواپیمایی 
کشور جهت تسهیل حضور هموطنان و هواداران تیم ملی 

کشور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خبر داد.
سازمان  مسئوالن  به تالش های  اشاره  با  فتح الهی  افشار 
منطقه آزاد قشم برای تسهیل تردد هموطنان و نقش آفرینی 
تاثیرگذار در رویداد۲۰۲۲ قطر ، بیان داشت: در پیگیری های 
انجام شده با هواپیمایی ایران ایر، انجام دو پرواز مستقیم از 
مبدا قشم به مقصد دوحه برای دو بازی تیم ملی مورد توافق 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این پروازها برای دو بازی ایران -انگلستان روز 
۳۰آبان ماه و بازی تیم ملی با کشور آمریکا در تاریخ ۸آذرماه 

برقرار می شود.
به گفته فتح الهی؛ این پروازها ضمن ایجاد فرصتی برای 
قیمت های  با  قشم  رفاهی  و  اقامتی  امکانات  از  استفاده 
مناسب، امکان بازدید از طبیعت بکر و فضاهای گردشگری 
این جزیره در فاصله بین بازی ها را نیز برای هموطنان فراهم 

می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
با  کشورمان  تیم ملی  هواداران  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
استفاده از این مکان همچنین می توانند در برنامه های ویژه 
نمایشگاهی و جشنواره ای که این منطقه آزاد تحت عنوان 

»جام و جزیره« تدارک دیده نیز حضور داشته باشند.

در جلسه کارگروه طرح تفصیلی ماده ۸ به ریاست رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و با 
حضور نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد 
محیط زیست،  از  حفاظت  سازمان  و  کشور  کشاورزی، 

طرح تفصیلی شهر سوزا به تصویب رسید.
افشار فتح الهی در این جلسه اظهار کرد: تدوین و تصویب 
قشم  جزیره  برای شهرهای  تفصیلی  و  جامع  طرح های 
یک ضرورت است که عالوه بر اجرای قانون، شرایط را 

برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان فراهم می کند.
توسط  گرفته  صورت  تالش های  با  داد:  ادامه  وی 
جزیره  جامع  طرح  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مجموعه 

قشم طی ماه های گذشته تهیه شده و برای تصویب به 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ضرورت 
تصویب طرح های جامع و تفصیلی برای تمام شهرهای 
جامع،  و  تفصیلی  طرح  اجرای  با  داشت:  اظهار  قشم، 
شهروندان  میان  شهری  عدالت  برقراری  برای  شرایط 
شخصی  سلیقه  اعمال  و  تخلف  امکان  و  شده  فراهم 

توسط مدیران شهری از بین می رود.
به گفته فتح الهی؛ تهیه، بازبینی و تصویب طرح جامع و تفصیلی 
برای تمامی شهرهای جزیره قشم با هدف خدمات رسانی بهتر 

به ساکنان جزیره قشم یک ضرورت است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی شهر سوزا فرصت خوبی برای 
مجموعه های شهرداری و شورای اسالمی شهر سوزاست تا 
بتوانند خدمات رسانی شایسته ای به ساکنان این شهر داشته باشند.
تفصیلی  طرح  ارائه  عالوه بر  گزارش  این  براساس 
کارگروه  جلسه  در  مشاور  شرکت  توسط  شده  تهیه 
و  راه  وزارتخانه های  نمایندگان  ماده ۸،  تفصیلی  طرح 
حفاظت  سازمان  و  کشور  کشاورزی،  جهاد  شهرسازی، 
از محیط زیست به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در 

پایان طرح تفصیلی شهر سوزا به تصویب رسید.
پایه  بر  که  است  طرحی  تفصیلی،  طرح  است،  گفتنی 

تنظیم  و  تهیه  شهری،  جامع  طرح  معیارهای  و  ضوابط 
شهری  اراضی  از  استفاده  نحوه  به  آن  در  که  می شود 
ساختمانی  و  جمعیتی  تراکم  میزان  شهر،  مناطق  برای 
در واحدهای شهری، وضعیت تفصیلی شبکه حمل و نقل، 
با تعیین  توسعه، نوسازی، بهسازی و حل موانع شهری 

دقیق مساحت زمین همراه با جزئیات پرداخته می شود.

از  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
بررسی شیوه تامین مالی جهت اجرای احداث ابرپروژه پل 

خلیج فارس با حضور مسئوالن مربوطه خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون 
عمرانی مجلس از محل اجرای پل خلیج فارس، اظهار داشت: با 
اقدامات خوب صورت گرفته توسط افشار فتح الهی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، موضوع تامین مالی 
اجرای پل خلیج فارس را از محل مصوبات سفرهای استانی 

رئیس جمهور به صورت جدی پیگیری می کنیم.
با  که  کرد  امیدواری  اظهار  ادامه  در  مجلس  نماینده  این 
آزاد  منطقه  سازمان  توسط  گرفته  صورت  خوب  اقدامات 
قشم، اجرای پل خلیج فارس موجب تسریع در توسعه کریدور 
شمال- جنوب از طریق اتصال سرزمین اصلی به جزیره قشم 

در آینده ای نزدیک گردد.
اجرای عملیات عمرانی پل خلیج فارس در  داد:  ادامه  وی 
گذشته توسط قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( درحال انجام بود، اما 
مدتی قبل به دالیلی متوقف شد و در سفر ریاست محترم 
جمهوری به جزیره قشم توافقاتی برای اجرایی شدن این 

طرح صورت گرفت.
اذعان  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
به  رئیس جمهوری  استانی  سفر  مصوبات  براساس  نمود: 
استان هرمزگان، قرار است سازمان منطقه آزاد قشم هم 
برای اجرای این پل یک آورده ای داشته باشد و برای تامین 

مالی این پروژه اقدام نماید.
به گفته رضایی کوچی؛ بحث تهاتر نفت به بخش خصوصی 
نیز مطرح شده است که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است 
و در تالش هستیم جلسه ای با حضور مسئولین مرتبط با 

اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور برگزار کرده 
و اجرای پل خلیج فارس را به صورت جدی پیگیری کنیم.

وی افزود: احداث و اجرای پل خلیج فارس موضوع مهمی 
است و شاید مهم ترین مطالبه مردم در این جزیره این باشد 
که اجرای این پل به پایان برسد؛ ما دانش فنی انجام این کار 
و پیمانکاران خوب و پای کار برای ساخت این پل را داریم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: درحال حاضر موضوع اصلی بحث 
تامین منابع مالی اجرای این پروژه عظیم است که مدل های 
مختلفی ازجمله تهاتر نفت را می توان برای آن تعریف کرد و 
امیدواریم این مطالبه قدیمی و به حق مردم جزیره قشم به زودی 

محقق شود و مردم این جزیره بتوانند از این پل استفاده کنند.
تردد  خلیج فارس  پل  احداث  با  داشت:  اظهار  رضایی کوچی 

گردشگران به جزیره قشم با وسیله نقلیه شخصی در مدت زمان 
کوتاهی انجام می شود و مسیر ریلی نیز برای این پل طراحی شده 

که رفت و آمد خودروها و گردشگران را تسهیل می کند.
برای حل مشکل آب  برنامه ریزی  پیرامون  وی همچنین 
روستاهای جزیره قشم گفت: مقرر شد واحدهای که درحال 
انجام عملیات عمرانی و شیرین سازی آب هستند، عملیات 
عمرانی و توسعه ای خود را سریع تر به پایان برسانند و سایر 
با  این مشکل  برای حل  را  کار خود  دیگر هم  واحدهای 

سرعت آغاز کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: وزارت نیرو نیز متعهد شده است که خرید 
تضمینی آب را انجام دهد تا ان شاء اهلل حداکثر ظرف ۲سال 
آینده موضوع آب شرب روستاهای جزیره قشم مرتفع شود.

مجلس  عمران  کمیسیون  اعضای  گزارش،  این  براساس 
شورای اسالمی به همراه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران استان هرمزگان 
و شهرستان قشم، از محل اسکله صیادی و موج شکن سوزا، 
آب شیرین کن شهر سوزا با ظرفیت ۲هزار مترمکعب در روز، 
محل احداث پل خلیج فارس و اسکله گردشگری شهر طبل 

جزیره قشم بازدید کردند.
شایان ذکر است، پل خلیج فارس به طول ۳۴۳۰متر، دارای 
چهار باند اتومبیل رو، خط آهن و یک مسیر پیاده رو، پس از 
اجرا جزیره قشم را به سرزمین اصلی متصل می نماید. این 
طرح از نظر ابعاد اقتصادی، عمرانی، صنعتی، گردشگری و 
رفاهی از جایگاه مهمی در کشور برخوردار است و نقش حلقه 
ارتباطی مسیرهای دریایی سواحل پیرامونی قشم به شبکه 

حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور دارد.

پرواز قشم- دوحه 
راه اندازی شد

به مناسبت بازی های تیم ملی در 
جام جهانی 2022 قطر:
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